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إلى حبيبة ...
أم شمس ووصال ...

�شكر وتقدير
لم يكن لهذا الكتاب أن يرى النور لوال توجيه ودعم ومبادرة رجل أكن له كل المحبة 

والتقدير واالحترام ...
أستاذي وصديقي الدكتور أحمد أوزي 
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تقدمي

بقلم اأحمد اأوزي

    واجه الإن�شان وما يزال يواجه عرب الع�شور واحلقب التاريخية، العديد من امل�شكالت 

والق�شايا خالل �شراعه، من اأجل احلياة وال�شيطرة على الطبيعة وت�شخريها يف حت�شني 

م�شتوى عي�شه على خمتلف امل�شتويات. ويك�شف لنا التاريخ الب�شري اأن حتقيق ذلك مل يكن 

العقلية  والقدرات  القوى  كل  خالله  الإن�شان  �شخر  كبريًا  حتديا  �شكل  واإمنا  �شهال،  اأمرا 

التي ميزه اهلل تعاىل بها. م�شتخدما كل الآليات وال�شرتاتيجيات الذهنية لتدليل ال�شعاب 

ومواجهة امل�شكالت التي توؤرقه. ومل يكن تطور الع�شور وتقدم الإن�شان اإل ليزيد من حدة 

امل�شكالت وتعقدها ووفرتها، مما حفز الباحثني واملفكرين منذ القدمي اإىل النكباب على 

درا�شة وحتليل عقل الإن�شان وفكره لالطالع على طرائق عمله وا�شتغاله، اأمال يف �شحذه 

وتنمية وتطوير قدراته حتى يكون يف م�شتوى طموح الإن�شان لتحقيق اآماله.

   وقد �شكل القرن الع�شرين بحق منعطفا تاريخيا مت فيه تركيز الهتمام على فكر 

الإن�شان ملعرفة اأ�شاليب اإنتاج كل ما هو جديد واأ�شيل ومبتكر منه، بهدف م�شاعفة قواه 

العقلية للت�شدي للم�شكالت التي ما فتئت تنفجر ب�شكل كبري يف خمتلف جوانب احلياة، 

غدت معه يف اآخر القرن الع�شرين م�شتع�شية، مما جعل  جهود الأمم املتقدمة واملتطورة 

جوانب  كافة  يف  وتطويرًا  وتنميًة  رعايًة  الإن�شان  ببناء  الهتمام  نحو  مواردها  ت�شخر 

�شخ�شيته، وبخا�شة منها اجلانب املتعلق بالذكاء والبتكار والإبداع على اعتبار اأنه ي�شكل 

ال�شالح الأمثل، للت�شدي ملواجهة امل�شكالت الراهنة وامل�شتقبلية. ولي�شت نظرية الذكاءات 

املتعددة يف واقع الأمر �شوى اإحدى النتائج العلمية التي متخ�شت عنها البحوث العلمية يف 

اإمكانيات العقل الب�شري وحدوده، ا�شتعدادا لتوفري  هذا الجتاه، الذي يرمي اإىل معرفة 

ال�شبل الكفيلة بتنميته وتطويره وحتقيق املناخ امل�شاعد على ازدهاره، ل�شتثمار اإمكانياته 

حتى يوؤدي اأدواره التنويرية والتنموية ويحقق رفاه الإن�شان.

بالذكاء  تهتم  علمية  حماولة  باأول  لي�شت  املتعددة  الذكاءات  نظرية  كانت  ولئن     

الإن�شاين، اإل اأنها نظرية متيزت عن غريها من النظريات الأخرى ال�شابقة عليها، بقدرتها 
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الفائقة على النزول اإىل ميدان الرتبية والتعليم، واأحدثت فيه ثورة كبرية، ب�شكل ميكن معه 

القول باأنها اأنزلت الذكاء من م�شتواه التجريدي اإىل امل�شتوى العملي التطبيقي، فهي نظرية 

تعترب كل املتعلمني اأذكياء، كل بح�شب طريقته واأ�شلوبه يف العمل.

  اإن نظرية الذكاءات املتعددة اأحدثت منذ ظهورها وتطبيقها يف العديد من الأنظمة 

الرتبوية تغيريًا كبريًا حبب املدر�شة اإىل املتعلمني وجعلتهم يحققون ذواتهم خالل ممار�شة 

هذه  جعل  مما  وتعلمهم،  تعليمهم  واأ�شاليب  واهتماماتهم  تتفق  التي  الأن�شطة  خمتلف 

التعليمية  واملناهج  الربامج  يف  مدرجة  مفاهيمها  وتغدو  كبريًا،  انت�شارًا  تعرف  النظرية 

املتطورة، خالل و�شعها وتخطيطها ملختلف الأن�شطة التعليمية يف كل امل�شتويات. واحلقيقة 

اأن املغرب كان �شباقا يف العامل العربي اإىل التعرف على هذه املقاربة البيداغوجية املتطورة 

ورجال  لن�شاء  املهني  العمل  اأداء  وجتويد  اأ�شاليب  تطوير  ور�شات  بتن�شيط  قيامنا  خالل 

الرتبية والتعليم يف بع�ض مناطق املغرب منذ الت�شعينيات من القرن املا�شي. ومنذ ذلك 

الوقت �شعينا اإىل اإدخال هذه املقاربة اإىل جمال البحث العلمي الأكادميي ليتعرف عليها 

طالب الدرا�شات العليا بكلية علوم الرتبية بجامعة حممد اخلام�ض وي�شتفيدون من نتائجها 

العلمية القيمة. 

واإذا كانت املكتبة العربية تزخر اليوم بالعديد من الكتب واملوؤلفات حول هذه النظرية 

وتطبيقاتها املتنوعة، فاإن الكتاب احلايل لالأ�شتاذ القدير عبد الواحد اأولد الفقيهي الذي 

نقدمه اليوم اإىل القارئ، ينفرد بالعديد من اخل�شائ�ض واملميزات التي جتعله خمتلفا عن 

غريه من املوؤلفات الأخرى يف املو�شوع. فهو اإىل جانب كونه كتابا ي�شتند اإىل قاعدة علمية 

مكينة ووافرة يف املجال، متت بعد اإطالع وا�شع ومتعمق حول النظرية يف خمتلف جتلياتها 

وتطوراتها العلمية ب�شكل واكبه املوؤلف نف�شه خالل درا�شاته واأبحاثه العلمية املنهجية. وهو 

كذلك كتاب جاء بعد ممار�شة وتطبيق عملي للنظرية يف الف�شول الدرا�شية، وذلك ب�شكل 

مكن املوؤلف من و�شع النظرية على حمك واقع املمار�شة العملية يف امليدان، بهدف اختبار 

جدواها وفائدتها يف حتقيق جودة التعلمات وحتقيق املتعلم لذاته وتنمية قدراته البتكارية 

والإبداعية. وهي يف واقع الأمر اأف�شل الغايات واملرامي التي ت�شعى اإليها املنظومة الرتبوية 

والتعليمية املتطورة يف عامل اليوم.

  هذا الكتاب ف�شال عما متت الإ�شارة اإليه، هو ملوؤلف يجمع يف �شخ�شه وتكوينه بني 

عمق الفكر وعمق الثقافة والعلم والآداب والأخالق احلميدة يف ال�شلوك، وهي يف نظري 

هذه  من  عن�شر  كل  وتاه  �شاع  واإل  بع�شا،  بع�شها  عن  اأجزاوؤها  تنف�شل  ل  كلية  عنا�شر 

الأ�شا�شية املكونة  الآداب ول الأخالق  العلم ول  الأ�شمى ومل نحقق ل  العنا�شر عن هدفه 

جلوهر الإن�شان وحقيقته الوجودية.



7

IOó©àŸG äGAÉcòdG

    اإن الأ�شيل واجلديد املفيد يف الكتاب الذي بني اأيدينا لالأ�شتاذ عبد الواحد اأولد 

من  عن�شر  كل  يف  و�شامل  عميق  بتحليل  املتعددة  الذكاءات  نظرية  يعالج  اأنه  الفقيهي، 

عنا�شرها الأ�شا�شية، م�شتخدما طريقة بيداغوجية فاعلة يف تقريب املفاهيم وتب�شيطها 

وجعلها يف متناول القارئ العادي واملتخ�ش�ض، دون اأن يغفل عن الهدف الأ�شمى للكتاب 

وهو التحفيز على خلق املناخ الرتبوي ال�شفي والأ�شري املنا�شب لتنمية ذكاءات املتعلمني 

وجعلهم يرثون قواهم العقلية، ويف نف�ض الوقت يحققون ذواتهم ووجودهم عن طريق التعلم 

امل�شجع واملحفز على ممار�شة التحليل والنقد والإبداع والكت�شاف املمتع واملفيد. ول�شدة 

متكن املوؤلف من حمتوى كتابه، فاإنه قد يختلط الأمر على بع�ض القراء ويجعلهم يت�شاءلون 

ما اإذا كان هو املوؤ�ش�ض للنظرية اأم فقط باحث متمكن منها، يقوم بعر�ض خطوطها العري�شة 

على القارئ العربي واأوجه ا�شتعمالها الرتبوي والتعليمي.

  اخلال�شة اأن قارئ كتاب الذكاءات املتعددة لالأ�شتاذ اأولد الفقيهي ينبهر للتحليل 

والأ�شلوب الوا�شح وال�شل�ض الذي عالج به خمتلف حماور كتابه يف ارتباط متني ببع�شها 

بع�شا من جهة، ويف ارتباط كل ذكاء بتطوره وعالقته مبيادين علمية اأخرى خمتلفة، واأوجه 

تطبيقه يف املمار�شة الرتبوية والتعليمية، مما يجعل من الكتاب يف النهاية اأقرب اإىل دليل 

تربوي اإر�شادي لالآباء واملربني يف خمتلف امل�شتويات التعليمية بدًء من ريا�ض الأطفال اإىل 

اجلامعة، اإىل جانب كونه يعد مرجعا علميا اأكادمييا يفيد الطالب والباحثني يف جمال علم 

النف�ض ب�شكل عام، وعلم النف�ض املعريف بوجه خا�ض.
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مقدمة

التغريات  مظاهر  خمتلف  ومتثل  مواجهة  يف  كرهان  ال�شدارة  مقام  الرتبية  حتتل 

الكونية املت�شارعة واملتالحقة، والتفاعل الإيجابي معها والتحكم فيها، ويف حتقيق التغيري 

والتحديث وبناء امل�شتقبل. ويبدو بديهيا اأن هذا الرهان على الرتبية يف املواجهة والتغيري 

والبناء يقت�شي تكوين اأجيال تتوفر على موؤهالت وكفايات ومهارات متكنها من حل امل�شكالت 

وتقدمي خدمات واإنتاج اأفكار وقيم بكيفية جديدة واأ�شيلة. لكن اأمام قوة هذا الرهان ظلت 

العديد من املجتمعات تعاين من جمود وق�شور منظوماتها الرتبوية من حيث �شعف تعميم 

واقت�شاره  املجتمع،  التعليم عن  عزلة  ومن حيث  البيداغوجية،  البنيات  و�شالبة  التعليم 

على تنمية القدرات اللغوية والريا�شية، ومن حيث منطية واأحادية طرق التدري�ض والتقومي 

وحاجات  الفردية  للفوارق  املهم�ض  اجلمعي  ال�شفي  الطابع  وغلبة  وامل�شالك،  واملحتوى 

املتعلمني للمبادرة وامل�شوؤولية والبداع. ولعل مثل هذه املظاهر تعك�ض ت�شورا تربويا يختزل 

الذكاء الإن�شاين يف قدرة عقلية عامة، ميكن قيا�شها والتعبري عنها برقم واحد هو معامل 

الذكاء الذي يعك�ض باخل�شو�ض املكت�شبات املدر�شية. 

والأبحاث  الدولية  ـ على م�شتوى املنظمات  وتتبلور توجهات  العقود الأخرية �شتربز  خالل 

العلمية ـ �شعت اإىل نقد وجتاوز الت�شور الأحادي للذكاء، وربطت تغيري واإ�شالح وجتديد 

 1972 �شنة  ففي  الإن�شانية.  والإمكانات  الطاقات  وغنى  تعدد  با�شتثمار  التعليمية  الأنظمة 

واأن  وا�شع،  ب�شكل  ا�شتعمالها  يتم  مل  اإمكانات  الإن�شاين  للدماغ  اأن  لليون�شكو  تقرير  اأعلن 

مهمة الرتبية هي ت�شغيل وحتقيق هذه الإمكانات غري امل�شتعملة. ويف �شنة 1979 �شدر عن 

الطاقات  يتوفر على كثري من  الإن�شان مازال  اأن  نادي روما تقرير ن�ض يف مقدمته على 

واملوارد التي مل تكت�شف ومل تخترب بعد؛ ولذلك فهو يظل يف حاجة دائمة اإىل تعلم كيف 

يك�شف عن طاقاته الكامنة، وكيف ي�شتخدمها ب�شورة واعية وهادفة وذكية1. 

1 . املهدي املنجرة جيم�ض بوتكني، مر�شيا ماليتزا:  من املهد اإىل اللحد: التعلم وحتديات امل�شتقبل، مطبعة النجاح 
اجلديدة، الدارالبي�شاء، الطبعة الثالثة، 2003 ، �ض. 29- 30.
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ويف �شنة 1983  متكن عامل النف�ض الأمريكي هاوارد جاردنر Howard Gardner ـ من 

جامعة هارفارد ـ من تو�شيع مفهوم الذكاء من خالل نظرية الذكاءات املتعددة التي �شكلت 

منوذجا (= باراديجما) جديدا �شينت�شر ب�شكل وا�شع خالل العقدين الأخريين. والتغيري 

Gardner �شيوؤثر يف مفاهيم بيداغوجية  الذي حدث يف مفهوم الذكاء مع نظرية جاردنر 

وبنية  التعليم  لدور  جديدة  ت�شورات  عنه  و�شترتتب  م�شلمات،  مبثابة  تعترب  كانت  كثرية 

مدر�ض  كل  منها  ي�شتمد  مفتوحة  لبيداغوجية جديدة  توؤ�ش�ض  ت�شورات  املدر�شة؛  ووظيفة 

املتعلمني  عمل  اأ�شاليب  تنا�شب  كما  التعلمية،  التعليمية  الو�شعية  تنا�شب  التي  الطرق 

القوة  ومناحي  بينهم،  الفردية  الفوارق  وت�شتوعب  الذكاءات،  بع�ض  خطوط  مع  املتوافقة 

وال�شعف لديهم.

الذكاءات،  ا�شتغال  لكيفية  منا�شبا  علميا  اإطارا  ت�شكل  الذكاءات  نظرية  كانت  اإذا 

ومقاربة بيداغوجية مالئمة لتنميتها، فهناك جهود متوا�شلة يف مناطق عديدة من العامل 

وا�شع  ب�شكل  الف�شلية  املمار�شة  يف  توظيفها  يتزايد  كما  تربوية،  موؤ�ش�شات  يف  لتطبيقها 

ومطرد. وبحكم الإمكانيات التي تقدمها هذه النظرية فاإن اإ�شهاماتها اتخذت وميكن اأن 

تتخذ مظاهر عديدة، منها: تو�شيع احل�شيلة التكوينية للمدر�شني من ال�شرتاتيجيات التي 

املنا�شبة  واختيار  عملهم  باأ�شاليب  الوعي  من  املتعلمني  متكني  التقليدية؛  الطرق  تتجاوز 

منها حلل امل�شكالت؛ تنظيم البيئة الف�شلية وفق حاجيات املتعلمني؛ تنويع اأ�شاليب التقومي 

�شعوبات  تعاين  التي  للفئات  منا�شب  �شياق  توفري  التقليدية؛  لالختبارات  متاما  املغايرة 

يف  املتعلمني  لدى  البتكار  مظاهر  وتنمية  معرفة  اخلا�شة؛  احلاجات  ذوي  من  اأو  التعلم 

جمالت معينة...اإلخ.

تعرف  ـ  ظهورها  على  عقدين  من  اأزيد  بعد  ـ  املتعددة  الذكاءات  نظرية  كانت  واإذا 

انت�شارا ملحوظا ومطردا يف مناطق عديدة من العامل، فاإن التعرف عليها والتفاعل معها 

يف املغرب مازال حمدودين على م�شتوى التنظري واملمار�شة. ويهدف هذا العمل امل�شاهمة 

يف ا�شتئناف الطريق الذي د�شنته بع�ض الدرا�شات التي كان لها الف�شل يف التعريف بها 

وجتريبها.

واإذا كانت املنظومة الرتبوية املغربية تبنت مدخل الكفايات يف الرتبية والتكوين، فاإن 

هذا العمل يتوخى كذلك امل�شاهمة يف تاأ�شي�ض مدخل الكفايات على اإطار نظري يقوم على 

معايري تنتمي اإىل حقول علمية متباينة، خا�شة واأن "امليثاق الوطني للرتبية والتكوين"و�شع 

املتعلم يف مركز العملية الرتبوية من خالل متكينه من جت�شيد وتنمية قدراته، وجعله قادرا 

على التعلم والعطاء واملبادرة الإيجابية مدى احلياة. 
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الف�سل االأول

 مفهوم ومعايري الذكاء ح�سب جاردنر

وبالرغم من ظهور  الذكاء،  التي وجهت ملقايي�ض واختبارات  النتقادات  بالرغم من 

اجتاهات �شيكولوجية تدافع عن وجود مكونات عديدة للذكاء، اإل اأن ذلك مل  يكن كافيا 

لتحريك مفهوم الذكاء عن قارته ال�شاكنة؛ اأي تغيري معناه التقليدي ال�شيق، وطرح مفهوم 

اآخر بديل. وهي عملية كانت تبدو اأ�شبه باإزاحة ميت راقد يف قربه قرونا طويلة. ويف �شنة 

نظرية  تقدمي  خالل  من  التحدي  بهذا   Howard Gardner جاردنر  هاوارد  �شيقوم   1983

اعتمدت معايري متعددة يف و�شفها ملختلف الأن�شطة املعرفية التي جت�شد الذكاء الإن�شاين؛ 

كما و�شعت من جمال الإمكانات الإن�شانية لت�شمل جمموعة من الذكاءات. ما هو �شياق هذا 

التاأ�شي�ض؟

يف �شنة 1979 طلبت موؤ�ش�شة برينارد فان لري2 من جامعة هارفارد ر�شد وتقييم و�شعية 

املعارف العلمية املتعلقة بطبيعة الإمكانات الذهنية لالإن�شان ومدى حتققها. وعلى اإثر ذلك 

�شرع فريق من الباحثني يف العمل، ينمتون اإىل اآفاق علمية متعددة؛ منهم هاوارد جاردنر 

Howard Gardner (الذي ولد �شنة )1943 ـ ك�شيكولوجي ي�شتغل على القدرات الرمزية لدى 

الأطفال العاديني واملوهوبني، وتغريها وتدهورها لدى الرا�شدين الذي تعر�شوا لإ�شابات 

دماغية. وحتددت مهمة جاردنر يف اإطار هذا الفريق يف و�شع درا�شة مف�شلة ملا تو�شلت 

اإليه العلوم الإن�شانية حول املعرفة الإن�شانية، بهدف الو�شول اإىل ت�شور للذهن الإن�شاين 

2 . موؤ�ش�شة  Bernard Van Leer منظمة هولندية غري حكومية تاأ�ش�شت �شنة 1949. تقوم بدعم الأن�شطة اخلا�شة 
ب�شكل  الفطرية  قدراتهم  وتنمية  تطوير  وامل�شاهمة يف  الدفاع عن حقوقهم،  دائرة  وتو�شيع  لالأطفال،  املبكر  بالنمو 

واقت�شادية  اجتماعية  و�شعية  يف  يوجدون  والذين  الثامنة  دون  لأطفال  املنا�شبة  وال�شروط  الفر�ض  وتوفري  اأف�شل، 

�شعبة. وتعمل املنظمة على تطوير ا�شرتاتيجيات تنموية حملية تقوم على دعم الإمكانيات املحلية واإقامة �شراكات يف 

جمالت الرتبية وال�شحة والتغذية يف 40 دولة تقريبا.  وتدعم حاليا حوايل 150 م�شروعا لالأطفال يف الدول النامية 

وال�شناعية. ويتم تطبيق هذه امل�شاريع من طرف فاعلني حمليني، �شواء كانوا من القطاع اخلا�ض اأو العام اأو منظمات 

اجتماعية.  



12

IOó©àŸG äGAÉcòdG

اأو�شع واأ�شمل مما هو �شائد. وكان اأول عمل مت اإجنازه، يف ظل م�شروع هذا البحث، كتاب 

مليالد  توؤرخ  التي  ال�شنة   ،1983 �شنة  ال�شادر   )Frames of mind( العقل(  )اأطر  جاردنر 

نظرية الذكاءات املتعددة. لقد متكن جاردنر يف بناء هذه النظرية من ا�شتثمار معطيات 

النف�ض و�شيكولوجية الطفل؛ فل�شفة وعلوم الرتبية؛  اإىل حقول عديدة: علم  تنتمي  علمية 

هذه  على  اأ�شفى  ما  وهو  املعرفية.  والعلوم  الجتماعية؛  والأنرثوبولوجيا  الجتماع  علم 

الإن�شانية  الأن�شطة  من  اإدراج جمموعة  من  ومكن  اإبي�شتمولوجية من جهة،  قوة  النظرية 

تختلف قيمتها ح�شب ال�شياقات الثقافية3. وبالرغم من جدة نظرية جاردنر، فاإن جهوده 

يف اإبراز خمتلف الأن�شطة واملظاهر التي يتحقق من خاللها الذكاء الإن�شاين تتاأطر �شمن 

�شفر  م�شروع  اأ�ش�ض  الذي   Goodman جودمان  نيل�شون  الأمريكي  الفيل�شوف  اأ�ش�شه  تقليد 

 ,Cognitif "املعريف"  تو�شيع مفهوم  ت�شور جودمان على  ويعتمد   .1967 �شنة   Projet Zéro

حيث يرى اأنه مفهوم تكتنفه جمموعة معقدة من اللتبا�شات الناجتة عن ت�شييقه وح�شره 

ي�شمل جمموعة من  "املعريف"  اأن  يرى  جودمان  واللغوية؛ واحلال  املنطقية  القدرات  يف 

القدرات كالتعلم واملعرفة ونفاذ الذهن وخمتلف اأ�شكال الفهم بالو�شائل املتاحة اأو بطرق 

غري ماألوفة، والروؤية وال�شماع بكيفيات جديدة. وهي كلها تعترب اأن�شطة معرفية مثلها مثل 

القراءة والكتابة واحل�شاب4.  

لقد درجت العادة ـ ح�شب جاردنر ـ على تقييم ذكاء الأفراد بوا�شطة املعامل العقلي 

يقدم  اأن  الفرد  من  تتطلب  التي  الأ�شئلة  من  حمددة  جمموعة  تت�شمن  اختبارات  عرب 

اأجوبة خمت�شرة يف زمن حمدود. وهو اإجراء ل يكفي لإبراز وتقييم ذكاء الفرد. كما اأن 

ال�شتعمال اليومي الوا�شع لكلمة "ذكاء" مل يفقدها دقتها املطلوبة فقط، بل يعك�ض روؤية 

ـ  اأي ال�شخ�ض الذي يتوفر على قدرات علمية. واحلال  الإن�شان الغربي لل�شخ�ض الذكي؛ 

ـ اأن هناك ثقافات عديدة ل يوجد لديها نف�ض اللفظ الذي يرتجم املفهوم  يقول جاردنر 

الغربي للذكاء5. وهو عيب تنطوي عليه الختبارات نف�شها ما دام اأن منظورها للذكاء يبعد 

تعدد وتعقد الأن�شطة الإن�شانية يف �شياقات ثقافية وح�شارية اأخرى غري الثقافة الغربية. 

وعلى �شبيل املثال واملقارنة ميكن ـ كما يو�شح جارنر ـ اأن نت�شور طفال ينتمي اإىل اإحدى 

جزر اأرخبيل كارولينا، وله قدرة فائقة متكنه من حتديد واإيجاد طريقه يف البحر و�شط 

 ,z3 .  عبدالواحد اأولد الفقيهي، }قراءة يف كتاب: "التعليم والتعلم مبقاربة الذكاءات املتعددة" للدكتور اأحمد اأوزي
جملة علوم الرتبية، املجلد2، العدد 18، مار�ض 2000، �ض. 114.. 

4 .Jérôme Bruner, Culture et modes de pensée :l’esprit humaindans ses œuvres, trad Yves 
Bonin, ed Retz, Paris, 2000, p.128-129.
5 . H. gardner,  Les intelligences multiples, traduit par Ph.Evans Clark,M.Muracciole & 
N.Weinwurzel, Retz, Paris, 1996,  p. 175.
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املنطقة  تعلمه من معارف حول جغرافية  اعتمادا على ما  ب�شرعة مده�شة،  مئات اجلزر 

واملالحة ومواقع النجوم. كما ميكن اأن نت�شور طفال اإيرانيا متمكنا من حفظ القراآن باللغة 

العربية عن ظهر قلب؛ اأو طفال باري�شيا تعلم الربجمة على احلا�شوب وبداأ يف تاأليف مقاطع 

مو�شيقية مب�شاعدة موؤلف مو�شيقي. اإذا كان كل هوؤلء الأطفال قد بلغوا م�شتوى عاليا من 

اأن نعترب كل واحد منهم ذكيا  الكفاءة يف جمالت لها خ�شو�شياتها و�شعوباتها، فيمكن 

اأن الطرق ال�شائدة يف ر�شد القدرات العقلية ل  كيفما كان تعريفنا للذكاء. ومعنى ذلك 

ت�شمح بتقييم قدرات هوؤلء الأطفال يف املالحة ح�شب النجوم، اأو التمكن من لغة اأجنبية، 

اأو  بالطريقة  يتعلق  ل  ـ  جاردنر  ح�شب  ـ  امل�شكل  اإن  احلا�شوب.  على  املو�شيقي  التاأليف  اأو 

بالتقنيات امل�شتعملة يف قيا�ض الذكاء، بل يتعلق بت�شورنا للعقل اأو للذكاء الإن�شاين. وهكذا 

فمن خالل تو�شيع واإعادة �شياغة نظرتنا للعقل الإن�شاين ميكننا ت�شور طرق اأخرى اأكرث 

مالءمة يف تقييم الذكاء، وبالتايل من و�شع مناهج تعليمية اأكرث جناعة6.

ومن اأجل جتاوز امل�شاكل املنهجية التي تطرحها الختبارات، وجتاوز النزعة الغربية 

املتمركزة التي تق�شي تعدد ال�شياقات الثقافية، يعرف جاردنر الذكاء باأنه اإمكانية بيونف�شية 

ت�شمل ثالث عنا�شر: القدرة على حل امل�شكالت التي ي�شادفها الفرد يف حياته اليومية؛ 

اأو تقدمي خدمة ذات قيمة داخل ثقافة معينة؛ ثم  مفيد  ابتكار نتاج  اأو  القدرة على خلق 

القدرة على اكت�شاف اأو خلق م�شكالت وم�شائل متكن الفرد من اكت�شاب معارف جديدة7. 

اأن  باعتبار  الثقايف،  بال�شياق  الذكاء  ربط  على  اإحلاح جاردنر  التعريف  ووا�شح من هذا 

اإىل  ثقافة  اإنتاجها تختلف من  يتم  التي  يتم حلها وقيمة اخلريات  التي  امل�شكالت  طبيعة 

اأخرى؛ فهي قد تكت�شي قيمة ق�شوى داخل جمتمع مقارنة مع جمتمع اآخر له اأولويات اأخرى 

يف �شلم القيم. واإذا كان الأمر كذلك فاإن قدرات الأفراد يف حل امل�شاكل واإنتاج اخلريات 

�شتكون متعددة ومتباينة، لي�ض فقط بني احل�شارات، بل وداخل احل�شارة الواحدة. 

هكذا يعترب تعدد الذكاءات الأطروحة املركزية يف النموذج ال�شيكولوجي الذي يوؤ�ش�شه 

جاردنر: »بالن�شبة يل توجد اأدلة مقنعة على اأن الإن�شان يتوفر على كفايات ذهنية م�شتقلة 

ن�شبيا؛ �شوف اأ�شميها ب�شكل خمت�شر "الذكاءات الإن�شانية"8z. والأدلة التي يقدمها جاردنر 

هي عبارة عن معايري على �شوئها ميكن و�شف ذكاء ما باأنه كذلك. وتعترب هذه املعايري 

الثمانية مبثابة الأ�ش�ض النظرية والعلمية لنظرية الذكاءات املتعددة9. وميكن تناول هذه 

6 . H. gardner, les formes de l’intelligence, Ed Odile Jacob: Paris, 1997, p. 14.
 H. gardner, Les formes de l’intell . H. gardner, Les intelligences multiples, p. 19   وكذلك:-  7

gence, p. 68.

8 . H. gardner,  Les formes de l’intelligence, p. 18.
 .Ibid, p. 70-74 .  9



14

IOó©àŸG äGAÉcòdG

املعايري ح�شب ت�شنيف يبداأ مما هو بيولوجي اإىل ما هو �شيكولوجي وانتهاء مبا هو ثقايف.

1 ـ التاريخ التطوري  لكل ذكاء : 
وهو معيار م�شتمد من املالحظات واملعلومات العلمية حول قدرات بع�ض احليوانات، 

والتي تربز  الإن�شاين،  الكائن  وتتبع تطور  الناجتة عن ر�شد  الأركيولوجية  املعطيات  ومن 

يف جمموعها ا�شتقالل م�شار تطور كل �شنف من اأ�شناف الذكاء. فمن جهة اأوىل تك�شف 

اأن لكل  واأ�شنافا من الذكاء؛ مما يعني  الكائنات تظهر مكونات  اأنواع  اأن كل  املالحظات 

�شنف من الذكاء اإرها�شاته التطورية، نظرا لحتوائه على قدرات وعمليات ت�شرتك فيها 

واإذا كانت الكثري من الأنواع احليوانية تتوفر على قدرات نوعية  اأخرى.  كائنات ع�شوية 

ت�شتغل ب�شكل م�شتقل ومعزول، فاإن هذه القدرات توجد لدى الإن�شان يف م�شتويات معقدة 

عليا، وت�شتغل ب�شكل مرتابط ومتنا�شق مع بع�شها البع�ض. فاإذا كان الذكاء املو�شيقي مثال 

الع�شافري(  الكائنات يف مظاهر متميزة ومنف�شلة )كال�شدو عند  العديد من  لدى  يبدو 

توؤكد  ثانية  الإن�شان ميار�شه من خالل عدة �شريورات مرتابطة وموحدة. ومن جهة  فاإن 

ماليني  اإىل  تعود  حاليا  ال�شائدة  الإن�شانية  الذكاءات  جذور  اأن  الأركيولوجية  املعطيات 

ال�شنني من تاريخ النوع الب�شري؛ ذلك اأنه يف كل فرتة من التاريخ الإن�شاين �شادت اأ�شناف 

من الذكاء كانت لها اأهمية ق�شوى، وجت�شدت تاريخيا ب�شكل اأقوى من الأ�شناف الأخرى: 

فالذكاء الطبيعي مثال مكن الإن�شان القدمي من احلفاظ على بقائه من خالل العي�ض داخل 

عام  مائة  قبل  املتحدة  الوليات  �شكان  مكن  احلركي  اجل�شمي  الذكاء  اأن  كما  الكهوف؛ 

قيمة  الأر�شية ذات  املخازن  وت�شييد  فكانت مهارة احل�شد   بدوية،  يعي�شوا حياة  اأن  من 

اأو ح�شارية  اإن�شانية  اجتماعية كربى. ومن جهة ثالثة، اإذا كانت لبع�ض الذكاءات اأهمية 

يف مراحل تاريخية �شابقة، فيمكن اأن تكون للبع�ض الآخر منها اأهمية ق�شوى يف مراحل 

مقبلة. فبالنظر مثال اإىل التداول الكثيف لالأفالم واأ�شرطة الفيديو والأقرا�ض امل�شغوطة 

والتطورات احلا�شلة يف جمال البث التلفزي، ميكن للذكاء الف�شائي- الب�شري اأن يحتل 

موقع ال�شبق ويتطور ب�شكل قوي م�شتقبال.

اإ�سابة الدماغ:  عند  الذكاء  عزل  ـ   2
يتاأ�ش�ض هذا املعيار على التجارب والدرا�شات الع�شبية النف�شية حول مناطق معينة 

من الدماغ. ومفاده اأنه اإذا تعر�شت قدرة اإن�شانية معينة لتدهور اأو خلل نتيجة تلف خمي 

الإن�شانية  القدرات  عن  الن�شبي  ا�شتقاللها  على  حتافظ  اأن  جدا  املمكن  فمن  معزول، 

الأخرى. وهو معيار م�شتمد من �شميم عمل جاردنر كاأ�شتاذ لعلم الأع�شاب يف كلية الطب 
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ببو�شطن، حيث كان ي�شتغل على حالت اأ�شخا�ض تعر�شوا حلوادث اأو اأمرا�ض اأتلفت مناطق 

من دماغهم، وتبني من خاللها اأن التلف ي�شيب ب�شكل انتقائي ذكاء معينا دون اأن مي�ض 

ذكاءات اأخرى. فيمكن مثال لتلف ي�شيب منطقة بروكا )الف�ض اجلبهي الأي�شر( اأن يلحق 

�شررا بجزء مهم من الذكاء اللغوي ل�شخ�ض ما؛ فيعاين من �شعوبات يف الكالم و القراءة 

والكتابة، دون اأن تتاأثر قدراته يف الغناء واحل�شاب والرق�ض والتفكري يف عواطفه وعالقات 

اأو قوة الأداء يف جمال عقلي معني ل يوؤثر  اأن �شعف  مع الآخرين باأي �شرر. وهذا يعني 

حتما على الأداءات يف جمالت اأخرى. مما يدل على وجود جمموعة من الأنظمة الدماغية 

م�شتقلة ن�شبيا عن بع�شها البع�ض. 

فئات غري عادية: لدى  ومتميزة  فائقة  ذكاءات  وجود  ـ    3
      ي�شتمد هذا املعيار من الدرا�شات ال�شيكولوجية حول حالت الأ�شخا�ض املوهوبني 

الذين يتوفرون على بع�ض القدرات املتميزة والإجنازات الفائقة يف جمال اأو عدة جمالت 

والتي تظهر يف �شن مبكر، يف حني تظل ذكاءاتهم يف املجالت الأخرى يف م�شتوى منخف�ض. 

املعتوهني  حالت  اأو   Les autistes املتوحدين  مثل  العقول،  �شعاف  حالت  اأي�شا  وهناك 

اأو لهم م�شتوى متدين  Les idiots savants ممن يعانون من فقدان قدرات معينة  النابغني 

اأو متاأخر من الإجناز يف كفاءة اأو بع�ض الكفاءات )مثل تدهور الكفاءات اللغوية، و�شعف 

ويتميزون مع ذلك بقدرات معينة مذهلة تتمثل يف اإجنازات  القدرة على التوا�شل…(، 

راقية ومتميزة يف قطاعات حمددة.

ذكاء: لكل  املتميز  النمائي  امل�سار  ـ   4
ينمو  ذكاء  كل  اأن  اإىل  ي�شري  وهو  النمائي.  ال�شيكولوجي  بطابعه  املعيار  هذا  يتميز 

اأو  املوهوبني  الأفراد  بنمو  الأمر  تعلق  للتحديد، �شواء  وفق م�شار منائي فردي معني قابل 

ثقافته فرتة  الفرد داخل  التي ينخرط فيها  الذكاءات  اأن�شطة  ن�شاط من  فلكل  العاديني. 

ن�شوء يف الطفولة املبكرة، وفرتة بلوغه الذروة خالل النمو، وله منطه واإيقاعه يف التدهور 

لدى  بكل ذكاء  النمو اخلا�ض  ال�شن. وميكن ر�شد هذا  تقدم  ـ مع  بالتدريج  اأو  ب�شرعة  ـ  

الفرد العادي عرب درا�شة عالقة هذا الذكاء بالتاريخ الفردي وال�شياق الجتماعي؛ ذلك اأن 

الذكاء لدى الأفراد العاديني ل يكت�شي و�شعيته املركزية اإل يف ارتباطه بالوظائف والأدوار 

التي ميار�شونها والو�شعيات التي يعي�شونها. فمن خالل امل�شاركة يف الأن�شطة ذات القيمة 

الثقافية تتم اإثارة وحتفيز وتن�شيط الذكاءات. كما ميكن  حتديد امل�شتويات الوا�شحة لنمو 

ذكاء ما من خالل حتديد احلالة التي يكون عليها يف املراحل الأوىل من النمو واحلالة التي 
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ي�شل فيها اإىل اأق�شى م�شتوى من الكفاءة والإجناز. وهي حالت تالحظ باخل�شو�ض لدى 

الأفراد الذين ميلكون مهارة مميزة اأو الذين تابعوا تدريبا خا�شا.

ـ وجود عملية اأ�سا�سية اأو جمموعة عمليات حمددة:  5
الأ�شا�شية  الآليات  اأو  العمليات  اأو جمموعة من  ي�شتغل من خالل عملية  اإن كل ذكاء 

املعطيات.  اأمناط  خمتلف  مع  التعامل  من  متكن  والتي  املعلومات،  مبعاجلة  اخلا�شة 

فالذكاءات الإن�شانية ت�شتغل وفق عمليات متكن من اإجناز خمتلف الأن�شطة اخلا�شة بها. 

بوا�شطة  ت�شتغل  حا�شوبية  منظومة  اأو  ع�شبية  اآلية  الإن�شاين  الذكاء  يعترب  املعنى  وبهذا 

اأمناط حمددة من املعلومات التي يتم ا�شتقبالها داخليا اأو خارجيا. فح�شا�شية التمييز بني 

طبقات ال�شوت اأو التمييز بني خمتلف البنيات الإيقاعية تعترب مفاتيح للذكاء املو�شيقي؛ 

كما  تعترب القدرة على تقليد حركات الآخرين اأو اإجناز عمل يتطلب دقة يدوية معينة ركائز 

للذكاء اجل�شمي احلركي. 

: معني  رمزي  ن�سق  يف  الرتميز  قابلية  ـ     6
الكائنات  اأنواع  عن  متيزه  والتي  الإن�شان،  لدى  الذكاء  موؤ�شرات  اأرقى  بني  من  لعل 

الأخرى، قدرته على ا�شتعمال اأن�شاق اأو اأنظمة رمزية، �شواء يف ا�شتقباله ومتثله للمعارف 

ثقافية.  عوامل  ومن خالل  �شياقات  وفق  ن�شاأت  اأنظمة  وهي  لالآخرين.  وتبليغها  نقلها  اأو 

اأ�شبحت �شرورية لالإن�شان  التي  اللغة والر�شم والريا�شيات من الأنظمة الرمزية  وتعترب 

منظومة  الذكاء  كان  واإذا  اأن�شطته.  وتطوير  بقائه  على  احلفاظ  اأجل  من  مكان  كل  يف 

حا�شوبية ـ ح�شب املعيار الثالث ـ فذلك يقت�شي اأن يكون مدجما داخل ن�شق رمزي ثقايف 

يتطور بدوره من خالل القدرات احلا�شوبية  Les capacités Computationnellesالإن�شانية. 

اأنظمة  اأن للذكاء الإن�شاين ميال طبيعيا كي يتج�شد ويتجلى يف  مما يعني ح�شب جاردنر 

رمزية معينة. فالنظام الرمزي للذكاء اللغوي يتمثل يف وجود عدة لغات منطوقة ومكتوبة. 

امل�شتعملة   Graphiques البيانية  الأ�شكال  لغة  يف  املتمثل  الرمزي  ن�شقه  الف�شائي  وللذكاء 

 Idéographiques الرمزية  ـ  الت�شويرية  اللغات  اأو  والر�شامني،  املهند�شني  من طرف  مثال 

واملرئيات  بالأ�شوات  الإن�شاين  الدماغ  التقاء  يوؤدي  وهكذا  وال�شينية.  كالهريوغليفية 

والأنظمة  اخلارجية  الرمزية  الأنظمة  بني  جدلية  اإىل  الو�شط  يف  املتواجدة  والعالمات 

الذي  هو  فرد  بكل  اخلا�شة  العقلية  ال�شفرة  اختالف  اأن  ذلك  ويعني  الداخلية؛  الرمزية 

ميكن الأفراد من الندماج وامل�شاركة يف الأن�شاق الرمزية املتواجدة داخل ثقافتهم، كما 
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متكنهم من ا�شتعمالها واإعادة النظر فيها10. 

علم النف�س التجريبي : من  امل�ستمد  الدعم  ـ    7
تك�شف درا�شات علم النف�ض التجريبي اأن الذكاءات ت�شتغل ب�شكل م�شتقل عن بع�شها 

الب�شيطة  املكونات  درا�شة  ميكن  مثال  املعريف  النف�ض  علم  مناهج  فبا�شتخدام  البع�ض. 

للمعاجلة اللغوية اأو الف�شائية كال على حدة وب�شكل دقيق. كما اأن الدرا�شات ال�شيكولوجية 

اأن�شطة الذاكرة والنتباه والإدراك اخلا�شة ب�شنف معني من املعطيات تبني  الغنية حول 

اأن الأفراد يتوفرون على ا�شتعدادات وقدرات منف�شلة عن بع�شها البع�ض، بل وقد يعيق 

تذكر  يف  كبري  وب�شعف  قوية،  لغوية  بذاكرة  يتميزون  اأ�شخا�ض  )فهناك  البع�ض  بع�شها 

الأرقام اأو الوجوه. وهناك من يدرك الأ�شوات املو�شيقية ب�شكل مرهف، دون اأن تكون له 

نف�ض القدرة على اإدراك الأ�شوات اللفظية املنطوقة. كما اأن ال�شخ�ض الذي ميلك ذاكرة 

ب�شرية تثري انتباهه املل�شقات والألوان اأكرث مما تثريه التعليقات املكتوبة(.تبني كل هذه 

الظواهر التي يدر�شها علم النف�ض التجريبي اأن هناك ا�شتعدادات وقدرات خا�شة ت�شكل 

مظاهر ل�شنف من الذكاء، وهي م�شتقلة عن غريها من ال�شتعدادات الأخرى التي ترتبط 

ب�شنف اآخر من الذكاء.

�سند نتائج القيا�س النف�سي:  ـ    8
اإذا كان جاردنر ينتقد ب�شدة اختبارات الذكاء املقننة، ويعار�ض ا�شتخدامها، فهو يعترب 

اأن نتائجها مهما كانت  خمالفة لنظريته ففي ذلك �شبب لالهتمام بها، باعتبارها تقدم 

موؤ�شرا اآخر على ا�شتقالل الذكاءات. اإن وجود معامل ارتباط قوي بني بنود الختبار التي 

التي تقي�ض ذكاءات  البنود  ارتباط �شعيف بينها وبني  تقي�ض ذكاءا معينا، ووجود معامل 

اأخرى، يعترب دليال على اأن الذكاءات م�شتقلة عن بع�شها البع�ض. ومع ذلك جتب ال�شارة ـ 

كما يوؤكد جاردنرـ اإىل اأن هذه الختبارات ل تقي�ض دائما ما يفرت�ض قيا�شه، ذلك اأن هناك 

ال�شتعدادات  غري  اأخرى  عنا�شر  ا�شتعمال  على  الواقع  يف  تنطوي  كثرية  واأن�شطة  مهاما 

امل�شتهدفة، بينما هناك مهام اأخرى كثرية ميكن اأن تنجز من خالل طرق وو�شائل مغايرة. 

كما اأن طريقة الختبار القائمة على الإجابة عن اأ�شئلة لال�شتمارة ت�شتبعد م�شبقا اإمكانية 

10  . Howard Gardner, Bruce Torff & Thomas Hatch, «L’âge de l’innocence reconsidéré :Pr -
server le meilleur de la  tradition progressiste en psychologie et en pédagogie», Revue Fran-
çaise de pédagogie, Institut National de Recherche pédagogique, N° :111, Avril/mai/juin, 
1995, p. 41.                                                                                     
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التعامل  تقت�شي  التي  القدرات  تلك  خا�شة  مالءمة،  اأكرث  بطريقة  القدرات  بع�ض  تقييم 

الفعلي مع الو�شط اأو التفاعل مع الأفراد الآخرين؛ وهي قدرات ل ميكن ر�شدها بالورقة 

والقلم. 

باعتباره  بتحديد كل ذكاء  ت�شمح  اأن  العالمات  اأو  املعايري  �شاأن هذه  كان من  اإذا     

�شنفا متميزا عن غريه، فاإن جاردنر يذهب اأبعد من ذلك عندما يح�شر مفهوم الذكاء 

حتى ل يلتب�ض مع مفاهيم اأخرى. فمن جهة اأوىل، ل ميكن  ـ ح�شب جاردنر ـ املطابقة بني 

الذكاءات والأجهزة احل�شية. فاإذا كان اأي ذكاء ل يعتمد مطلقا على جهاز ح�شي واحد، 

فاإنه ل ميكن باملقابل رفع درجة اأي جهاز ح�شي اإىل مرتبة الذكاء؛ ذلك اأن الذكاءات تعرب 

الواحد. ومن جهة ثانية، تعترب الذكاءات  عن ذاتها بكيفية تفوق وظيفة اجلهاز احل�شي 

كيانات اأو�شع من الآليات احلا�شوبية املتخ�ش�شة جدا، ولكنها اأ�شيق من القدرات العامة 

كالتحليل والرتكيب والوعي بالذات. ومن جهة ثالثة، ينبغي التمييز بني الذكاءات والقيم؛ 

اإذ بالرغم من احلمولة الإيجابية التي ي�شفيها املجتمع على كلمة "ذكاء"، فلي�ض هناك اأي 

مربر لالعتقاد باأنه يجب بال�شرورة توظيف الذكاء من اأجل اأهداف نبيلة؛ اإذ من املمكن 

التفكري يف  ينبغي  وبالتايل  اأو �شارة.  �شيئة  لأغرا�ض  الذكاءات  اأي ذكاء من  ي�شتعمل  اأن 

مالحظة  ال�شهل  من  كان  واإذا  اخلا�شة.  املعيارية  العملية  ا�شتعمالته  عن  مبعزل  الذكاء 

الذكاءات من خالل ما ينجزه الأفراد عمليا، فالأهم من ذلك هو الهتمام بتوفر ال�شخ�ض 

ذاك  اأو  الغر�ض  هذا  اأجل  من  القدرة  هذه  ا�شتعمال  اأما  ككفاية؛  اأو  كقدرة  الذكاء  على 

املواهب  يف  التمييز،  �شرورة  على  جاردنر  يوؤكد  واأخريا  ال�شائدة.  بالقيم  تتعلق  فم�شاألة 

القائمة  ال�شمنية  املعرفة  )اأي   Le savoir-comment باملمار�شة  املعرفة  بني  والقدرات، 

القائمة على قواعد  املعرفة  Le savoir-que )اأي  بال�شيء  واملعرفة  املبا�شرة(  على اخلربة 

ولكنهم  الدراجة،  قيادة  باملمار�شة  يعرفون  النا�ض  اأغلب  اأن  ذلك  على  واملثال  وقوانني(. 

ل يعرفون قوانني هذه العملية. وباملقابل يعرف الإن�شان كيف تتم عملية ال�شفري، ولكنه 

قد ل يتمكن من اإجنازها. وانطالقا من هذا التمييز يوؤكد جاردنر اأنه ينبغي النظر اإىل 

كانت  واإذا   . Le savoir-comment باملمار�شة  املعارف  من  جمموعة  باعتبارها  الذكاءات 

Le savoir-que يف حتديد  بال�شيء  باملعرفة  الهتمام  اختارت  التي  الثقافات  بع�ض  هناك 

معنى الذكاء، فهناك ثقافات اأخرى مل تعط اإل اأهمية �شئيلة لهذا النوع من املعرفة، اأو مل 

تعطها اأية اأهمية11.

من  تتحدد  الذي  الثقايف  لل�شياق  خا�شة  اأهمية  جاردنر  يعطي  كتاباته  خمتلف  يف 

يتبنون  الذين  الذي مييزه عن معظم  العن�شر هو  الإن�شانية. ولعل هذا  الذكاءات  خالله 

11  .H. gardner, Les formes de l’intelligence,  p. 75-76
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املقاربة املعرفية. اإن الإن�شان لي�ض جمرد كائن بيولوجي، بل هو كذلك كائن ثقايف، و�شانع 

واأ�شاليب يف  وقيم وممار�شات  عادات  لها  امراأة  رحم  يوجد يف  الإن�شان  وجنني  لثقافته؛ 

احلياة تعك�ض ثقافتها العامة وو�شطها الثقايف اخلا�ض. وعندما ي�شبح طفال يتفاعل مع 

كيفيات عديدة تتج�شد من خاللها الأن�شاق الرمزية. ولذلك من العبث ـ كما يقول جاردنر 

ـ اأن نت�شور الذكاءات جمردة، اأي ككيانات بيولوجية خال�شة، مثلها يف ذلك مثل اأي ع�شو 

يف اجل�شم، بل هي اإمكانات اأو اجتاهات تتحقق وفق ال�شياق الثقايف الذي توجد فيه. اإنها 

نتيجة التفاعل بني القوى البيولوجية واإمكانيات التعلم التي تتواجد داخل ثقافة معطاة12. 

ويعني ذلك اأن الذكاء لي�ض كمية حمددة وثابتة وقابلة للقيا�ض، بل هو قدرات تختلف فيما 

بينها من حيث منوها وتطورها لدى الفرد الواحد وبني الأفراد، وقابلة للتنمية والتطوير 

عن طريق الرتبية والتعليم، وقابلة للرتكيب بطريقة متميزة ودينامية ح�شب كل فرد. كما 

اأو  اإمكانية اكت�شاف ذكاءاته والتعرف عليها وتنميتها مبا�شرة  اأن كل �شخ�ض يتوفر على 

ب�شكل غري مبا�شر؛ اأي من خالل ا�شتعمال ذكاء معني اأجل تطوير وتنمية ذكاء اآخر.

12  . H. gardner, Les intelligences multiples, p. 181-182.
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الف�سل الثاين :

الذكاءات املتعددة 

اأهم  الذكاء. ومن  الباحثني عن طبيعة  العديد من  ت�شاءل  املا�شي  القرن  منذ بداية 

املقاربات التي �شادت تاريخيا مقاربة القيا�ض النف�شي والتحليل العاملي. فاإذا كان الكثري 

اأو دافعوا عن وجود عامل عام للذكاء، فهناك  øe هوؤلء العلماء قد تبنوا معامل الذكاء 
يقبلوا  مل   )Guilford وجيلفورد   Thurston )ثور�شتون  العاملي  التحليل  رواد  من  اآخرون 

واملكونات.  العوامل  كبريا من  يت�شمن عددا  الذكاء  اأن  فكرة  باملقابل عن  ودافعوا  ذلك، 

ظل  فاإنه  الذكاء،  مكونات  وتعدد  تعقد  اكت�شاف  يف  العاملي  التحليل  م�شاهمة  رغم  لكن 

حبي�ض ا�شتخدام بنود الختبارات التي تعر�شت لنتقادات عدة، كما اأن النتائج التي تو�شل 

اإليها تعك�ض ب�شكل مبا�شر فر�شيات ريا�شية تتخذ و�شيلة لتحديد ومتييز عوامل الذكاء. 

قائما  الذي ظل  النقا�ض  يتمكنوا من احل�شم يف  العاملي مل  التحليل  رواد  اإن  اآخر  مبعنى 

النزياح  الباحثني من  العديد من  للذكاء13. ومع ذلك متكن  "الطبيعة احلقيقية"  حول 

تعدد  عن  الك�شف  يف  اآخر  طريقا  ونهجوا  العاملي،  والتحليل  النف�شي  القيا�ض  اإرث  عن 

الذكاء الإن�شاين. اإن التعدد الذي تنطوي عليه الذكاءات يعني اأن هناك عددا م�شتقال من 

القدرات املختلفة، وجمموعة متباينة من اأوجه الن�شاط املعريف الإن�شاين، ي�شميها جاردنر 

بالذكاءات الإن�شانية املتعددة14.  

13  . H. gardner, Les intelligences multiples, p. 179.
14 .  �شنقدم يف الفقرات املوالية جمموع هذه الذكاءات ح�شب املعايري ال�شابقة، مع الإ�شارة اإىل اأنه اعتبارا لكون 
بع�ض  اأدرجنا  فقد  م�شاعدين  معيارين  التجريبي(  النف�ض  وعلم  النف�شي  القيا�ض  )نتائج  والثامن  ال�شابع  املعيارين 

معطياتهما داخل املعايري الأخرى.؛ ذلك اأنها معطيات قد تكون منا�شبة لدعم فكرة متيز الذكاء داخل معيار دون 

اإل �شبعة ذكاءات، ومل يدمج يف قائمته  يتناول  العقل( مل  اأن جاردنر يف كتابه )اأطر  اإىل  الإ�شارة  اآخر. كما جتدر 

العلمية حول  املعطيات  فاإن  الإدماج،  اإىل حداثة هذا  واعتبارا  اإل يف فرتة لحقة.  والوجودي،  الطبيعي  الذكاءين، 

الذكاءين الأخريين مل تكن بنف�ض قدر معطيات الذكاءات الأخرى.
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الذكــاء اللغــوي

يعترب الذكاء اللغوي القدرة الأو�شع انت�شارا والأعدل توزعا لدى النوع الب�شري. يتجلى 

يف م�شتواه الب�شيط يف قدرة الفرد على التعرف على خمتلف احلروف الأبجدية والكلمات 

املعزولة واجلمل الب�شيطة، ويف القدرة على اإنتاجها عرب اأن�شطة الكالم والكتابة. ويتجلى يف 

م�شتواه املعقد يف القدرة على ا�شتعمال اللغة ب�شكل معقد و�شليم يف التعبري والتوا�شل، ويف 

فهم خمتلف ا�شتعمالت اللغة داخل �شياقاتها املتعددة. كما يتجلى يف التوفر على قامو�ض 

لغوي غني ووا�شع، وا�شتعماله يف الكالم والكتابة لتبليغ الأفكار وامل�شاعر. اأما يف م�شتوى 

التمكن فيتجلى يف القدرة على اإبداع اأعمال اأ�شيلة، وا�شتعمال الأ�شاليب البيانية املتعددة، 

والتعامل مع اللغة كلغة وا�شفة. 

الذكاءات  بني  التمييز  يف  جاردنر  يعتمدها  التي  الأ�شا�شية  املعايري  بني  من   -  

واإذا كان كان  النوعي اخلا�ض بكل ذكاء.  بالتطور  يتعلق  بيولوجي  املتعددة، هناك معيار 

بع�ض الباحثني، مثل ت�شوم�شكي وكلود ليفي �شرتو�ض، قد ذهبوا اإىل اأن اللغة يف جمملها 

اكت�شبت يف حلظة واحدة معينة، فاإن جاردنر ـ على عك�ض ذلك ـ يوؤكد اأن القدرة اللغوية 

لدى الإن�شان قد تكون ناجتة عن التقاء عدد كبري من الأنظمة املتميزة التي يرجع تاريخ 

تطورها اإىل ماليني ال�شنني. وهكذا فمن الراجح جدا اأن تكون خمتلف املظاهر التداولية 

الأ�شابع  )كرفع  احلركية  والقدرات  النفعالية  التعبريات  عن  ناجتة  للغة  )الربغماتية( 

وا�شتعمال اليد لالإ�شارة( التي يتقا�شمها الإن�شان مع الرئي�شيات15. ويف نف�ض الجتاه يوؤكد 

بول �شو�شار Paul Chauchard باأن عامل احليوان يزخر  باأ�شاليب توا�شلية كثرية تنوب عن 

التعبري اللفظي، والتي جندها عند الإن�شان؛ ومازالت لغة الإ�شارات هذه ذات اأهمية كبرية 

جدا لدى البدائيني. بل ومن الغريب ـ يقول �شو�شار ـ اأن جند وجه �شبه بني بع�ض رق�شات 

"البدائيني" وبني بع�ض ال�شتعرا�شات اجلن�شية لدى الع�شافري16. كما اأن قدرات اأخرى، 
كت�شنيف الأ�شياء وربط ا�شم اأو عالمة مبو�شوع، جتد اأ�شولها يف حقب زمنية قدمية. وهي 

لدى عدد  اكت�شافها حديثا  باللغة، مت  �شبيهة  اأنظمة رمزية  التحكم يف  قدرات متكن من 

كبري من قردة ال�شامبانزي. وميكن الإ�شارة يف هذا الإطار اإىل درا�شات حديثة، حول نوع 

اإىل  ـ تو�شلت  Bonobo الذي ينت�شر يف جنوب الكونغو  اأو بونوبو   Pygmé ـ  نادر من القردة 

القردة.  لدى  اللغوية  القدرات  عن  �شابقة  درا�شات  لنتائج  متاما  وخمالفة  جديدة  نتائج 

فقد متكن فرد من هذا النوع من القردة من تعلم 200 رمز هند�شي خمتلف، وعدد كبري 

ن�شبية  قدرة  وعلى  مهمة،  تعلمية  اإمكانيات  على  عفويا  تتوفر  قردة  وهي  احلركات.  من 

15 . H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 98-99.
16 .  Paul Chauchard, Le langage et la pensée, coll Que sait-je ?, PUF, Paris, 1979, p. 15.
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ب�شيطة على التجريد، كما تتمكن من تبيلغ انفعالتها عرب جمموعة من تعبريات الوجه، 

�شماه  اأوليا  نحوا  وت�شتعمل  الإن�شان،  حركات  من  تقرتب  حركات  عرب  مطالبها  واإي�شال 

الباحثون بالنحو البدائي proto-grammaire، وهو الأمر الذي يطرح �شوؤال ـ مازال مفتوحا 

اأمام الباحثني ـ حول ما اإذا كان الدماغ الإن�شاين هو الوحيد الذي ميتلك البنيات الع�شبية 

ال�شرورية لتعلم اللغة. 

يف ر�شده لتطور القدرات اللغوية لدى الإن�شان، ينطلق جاردنر من معطى معروف وهو 

اأو غري متناظرين ت�شريحيا. ويوازي هذا  اأن الدماغ الب�شري ينق�شم اإىل �شقني متباينني 

التباين الت�شريحي تباين وظيفي يعك�ض اختالف الوظائف بني ال�شقني. ومعظم القدرات 

يف  تتمو�شع  الدللية(  القدرات  وبع�ض  والرتكيبية  ال�شوتية  )خا�شة  اللغوية  والوظائف 

الف�شو�ض اجلبهية الي�شرى من الدماغ لدى اأغلب النا�ض. وقد تو�شل الباحثون ذوو الجتاه 

التطوري ـ من خالل فح�ض اأ�شكال وقوالب اجلماجم ـ  اإىل اأن هذا الالتناظر بني ن�شفي 

الدماغ تعود اأ�شوله اإىل الإن�شان النيادرتايل Neandertal )عا�ض من 100 األف اإىل 30 األف 

�شنة(. ومن املمكن اأن يوجد لدى الرئي�شيات العليا. ويدل هذا الأ�شل التطوري لالتناظر 

الزمن؛  بعيدة يف  اإىل حقبة  للغة )=املنطوقة( ترجع  العقلية  القدرات  اأن  الدماغي على 

ال�شيء الذي توؤكده اأي�شا حفريات اأرجعت اآثار الكتابة اإىل ثالثني األف �شنة، بالرغم من 

اأن ظهور الكتابة ال�شوتية يرجع فقط اإىل ب�شعة اآلف من ال�شنني17. وعلى هذا الأ�شا�ض، 

اإذا كان الإن�شان يعترب نوعا فريدا يف جمال اللغة، فالأمر يعود ـ ح�شب جاردنر ـ  اإىل وجود 

جهاز �شوتي فوق احلنجرة18قادر على نطق مركب ومتميز، واإىل تطور اآليات ع�شبية متكن 

 (1974)  Philip Lieberman اجلهاز ال�شوتي من التلفظ ب�شكل �شريع. وهو ما اأكده ليربمان

املدافع عن هذا الت�شور حول تطور اللغة، والذي يذهب اإىل اأن الإن�شان النيادرتايل، ولرمبا 

قرد اجلنوب L'australopithèque )الذي ظهر منذ 4.5 مليون �شنة يف جنوب و�شط افريقيا( 

كان يتوفر على كل مكونات اللغة، با�شتثناء اجلهاز ال�شوتي املالئم19. مما يعني اأن التطور 

17  .H. gardner, op.cit, p. 98
18 .  من املعروف اأن اأع�شاء النطق املت�شلة باإ �شدار االكالم هي عبارة عن اأنبوب معقد ال�شكل ميتد من الرئتني 
والفم.  والأنف  والبلعوم  ال�شوتية(،  الأوتار  ت�شم  )التي  واحلنجرة  الهوائية  والق�شبة  الرئتني  وت�شمل  ال�شفاه.  اإىل 

يعترب  والأنف. وهكذا  والفم  البلعوم  يتاألف من  الذي  ال�شوتي"  بـ"اجلهاز  يقع فوق احلنجرة  الذي  وي�شمى اجلزء 

الهواء القادم من الرئتني م�شدر القوة يف اإ�شدار املوجات ال�شوتية، بينما تقوم الأوتار ال�شوتية بتحويل هذه القوة 

اإىل رنني م�شموع. وبعد ذلك يقوم الل�شان وال�شفاه …اإلخ بتغيري �شكل اجلهاز ال�شوتي، وبالتايل حتويل الرنني اإىل 

اأ�شوات نطقية خمتلفة. عن: بيرت. ب. دني�ض واإليوت بن�شن، املنظومة الكالمية: درا�شة يف فيزياء وبيولوجيا اللغات 

طرابل�ض،  العلمي،  للبحث  القومية  بريوت/الهيئة  العربي،  الإمناء  معهد  حميدي،  الدين  حميي  ترجمة  ال�شفهية، 

1991، �ض. 61-59. 
19 .  H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 98.
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البيولوجي الذي ح�شل منذ تلك اللحظة هو الذي مكن من جعل التعبري اللغوي يتم ب�شكل 

والب�شيطة  الأولية  اأ�شوله  يجد  اللغوي  الذكاء  باأن  القول  ميكن  ذلك،  �شوء  وعلى  �شريع. 

يف العديد من الأ�شكال التعبريية احليوانية، وتطور تدريجيا مع الرئي�شيات العليا، ثم مع 

الإن�شان النيادرتايل الذي توفر على دماغ غري متناظر ت�شريحيا ووظيفيا، كما تطور ب�شكل 

اأرقى مع تطور وتعقد جهاز �شوتي جعل التوا�شل اللغوي اأكرث �شرعة ودقة.   

  -ويف نف�ض ال�شياق البيولوجي، اأ�شبح من املوؤكد علميا اأنه قبل اإجناز عملية الكالم 

بوا�شطة اجلهاز ال�شوتي، توجد يف الدماغ اأنظمة لغوية تتحكم يف اإنتاج وفهم اللغة. فهناك 

النظام الرتكيبي اخلا�ض بالقواعد اللغوية، والنظام الدليل اخلا�ض مبعاين الكلمات، ثم 

عرو�شي  نظام  يوجد  كما  الكلمات.  هذه  بنطق  اخلا�ض  )الفونولوجي(  ال�شوتي  النظام 

خا�ض بتغيري التنغيمات امل�شاحبة لنطق الكالم والتي تغري بدورها معنى الر�شالة. واأخريا 

هناك النظام التداويل )الربغماتي( كمكون ناجت عن كون اللغة جزء من نظام التوا�شل 

اأي من  اإنتاج وفهم الكالم،  اأجل  باإدماج كل هذه الأنظمة من  الجتماعي. ويقوم الدماغ 

اأجل التعبري اللغوي ب�شكل منظم وم�شرت�شل، ثم حتليل مكونات اللغة حتى ي�شتخل�ض منها 

الر�شالة التي حتملها20. وقد اأ�شبح من املوؤكد منذ اأكرث من قرن اأن اللغة بالن�شبة لالأيامن 

)الذين ي�شتعملون اليد اليمنى( تتمو�شع يف مناطق معينة من الن�شف الأي�شر من الدماغ. 

اأ�شا�شية من الف�ض الأي�شر  اأن الأطفال الذي ا�شتوؤ�شلت مناطق  وينبغي الإ�شارة هنا اإىل 

وال�شبب  جيد.  ب�شكل  الكالم  باإمكانهم  يكون  حياتهم  من  الأوىل  ال�شنة  خالل  لدماغهم 

يف ذلك يرجع اإىل اأن الدماغ يف بداية حياة الإن�شان يكون اأكرث مرونة ولدانة، ومت�شاوي 

القدرة بني ن�شفيه. وقد ف�شر العديد من الباحثني ذلك بوجود مرحلة حرجة يف التخ�ش�ض 

نتيجة  فقدها  بعد  الكالم  على  قدرته  خاللها  الطفل  ي�شتعيد  والتي  للدماغ،  الت�شريحي 

اإ�شابة ال�شق الأي�شر من دماغه21. مبعنى اأن الدماغ، مبا ميلكه من مرونة يف بداية حياة 

الفرد، قادر على تعوي�ض ذلك الفقدان داخل ال�شق الأمين من الدماغ، حتى ولو �شاحب 

اإعاقات يف الوظائف الب�شرية والف�شائية املتمو�شعة يف هذا ال�شق. لكن رغم هذا  ذلك 

اأنهم  التعوي�ض الذي يتم يف املرحلة احلرجة، فاإن الفح�ض الدقيق لهوؤلء الأطفال يبني 

ي�شتعملون ا�شرتاتيجيات ل�شانية تختلف عن تلك التي ي�شتعملها الأطفال العاديون الذين 

يحافظون على �شالمة مناطق اللغة يف ال�شق الأي�شر. ويبدو ال�شطراب لديهم باخل�شو�ض 

يف املظاهر الرتكيبية، دون املظاهر الدللية.

20 . كر�شتني متبل، املخ الب�شري، ترجمة عاطف اأحمد، املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، نونرب 
2002، �ض. 85. 

21 . جمعة �شيد يو�شف، �شيكولوجية اللغة واملر�ض العقلي، املجل�ض الوطني للثقافة والعلوم والآداب، الكويت، يناير 
1990، �ض. 162. 
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 يف اإطار حتديد املناطق امل�شوؤولة عن خمتلف الوظائف اللغوية ال�شابقة، يوؤكد جاردنر 

اأنه اإذا كانت �شريورات النظام الرتكيبي توجد يف منطقة بروكا يف الف�ض اجلبهي الأي�شر، 

فاإن �شريورات النظام الدليل موزعة على مناطق خمتلفة من  ال�شق الأي�شر للدماغ. يف 

حني اأن الوظائف التداولية تعتمد اأ�شا�شا على بنيات ال�شق الأمين من الدماغ22. والأدلة 

احلوادث  عن  الناجتة  الإ�شابات  درا�شات  من  م�شتمدة  التخ�ش�ض  هذا  على  الأ�شا�شية 

والأورام التي م�شت هذا اجلزء من الدماغ.

يف �شنة 1865 تو�شل الطبيب الفرن�شي بول بروكا Broca  (1880-1824(  اأثناء عمليات 

جراحية، اإىل اأن فقد القدرة على اللغة املنطوقة يحدث نتيجة تلف يف يف اجلزء الأ�شفل من 

الف�ض اجلبهي الأي�شر. ولحظ اأن املري�ض )Tan-tan(  فقد قدرته على الكالم، ومل ي�شتطع 

مركز  اأن  ذلك  وا�شتنتج من  له.  يقال  ما  يفهم  ولكنه ظل  ا�شمه،  �شوى مقطعي  يردد  اأن 

اللغة يوجد يف هذه املنطقة التي اأ�شبحت تعرف منذ ذلك الوقت مبنطقة بروكا كمنطقة 

1848-) Carl Wernicke 1874 متكن فرنيك  �شنة  اللغة. ويف  اإنتاج  اأو  التعبري  م�شوؤولة عن 

1905( من درا�شة حالت مر�شى يعانون من �شعوبة يف فهم اللغة، حيث مل يكونوا قادرين، 

جزئيا اأو كليا، على فهم الر�شائل اللغوية، والحتفاظ باملعاين ال�شحيحة للكلمات، بالرغم 

من توفرهم على طالقة الل�شان. فتو�شل اإىل حتديد منطقة اأخرى تقع يف اجلزء العلوي 

من الف�ض ال�شدغي الأي�شر من الدماغ م�شوؤولة عن فهم اللغة تعرف مبنطقة فرنيك23. 

اأو  املا�شي تو�شلت درا�شات عديدة، خا�شة حول حالت احلب�شة الكالمية  القرن  وخالل 

الأفازيا Aphasie، اإىل حتديد موا�شع وروابط وقدرات لغوية اأخرى يف اجلزء الأي�شر من 

اإىل ا�شطرابات يف احلركات  توؤدي  ال�شق  الف�ض اجلبهي من هذا  الدماغ. فا�شطرابات 

املطلوبة لنطق اللغة، وانخفا�ض يف القدرة على الكالم، و�شعوبات يف التحكم يف احلركات 

الأي�شر  ال�شدغي  الف�ض  اإ�شابات يف  تلغرافية. وهناك  اللغة  للكتابة، كما جتعل  املطلوبة 

توؤدي اإىل ا�شطرابات يف عمليات فهم اللغة )حب�شة فرينيك: فقدان القدرة على اإدراك 

وتكوين  للكالم  الأ�شوات، ويف حتقيق اجلانب احلركي  التمييز بني  الكلمات(، ويف  دللة 

اجلمل. كما توؤدي اإ�شابة الف�ض اجلداري اإىل ا�شطرابات ا�شتقبالية تتعلق بدللت ومعاين 

�شعوبات  وجود  )دون  القراءة  يف  �شعوبات  فتحدث  القفوي  الف�ض  اإ�شابة  اأما  الألفاظ. 

هذه  وتبني  اللغة24.  فهم  يف  معينة  ا�شطرابات  مع  بال�شرورة(،  الكتابة  يف  م�شاحبة 

الإ�شابات اأن ال�شريورات الرتكيبية توجد باخل�شو�ض يف الف�ض اجلبهي الأي�شر (منطقة 

 22 . H. gardner, op.cit, p. 95
23 .  Isabelle Otto, «Les circuits du langage», Science et vie, N° 162, Mars 1988, p.104. 
24 .  جمعة �شيد يو�شف، �شيكولوجية اللغة واملر�ض العقلي، املجل�ض الوطني للثقافة والعلوم والآداب، الكويت، يناير 

1990.، �ض. 173-172
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بروكا(، واأن ال�شريورات الدللية موزعة على مناطق خمتلفة منه.

بالإ�شافة اإىل ما اأكدته هذه الدرا�شات حول الإ�شابات الدماغية، فيما يخ�ض ا�شتقالل 

الذكاء اللغوي ب�شكل عام، ومتيز الوظائف املختلفة ب�شكل خا�ض، توؤكد جتارب �شيكولوجية 

ا�شتعملت "تقنية الإن�شات املتخالف" اأن الأذن اليمنى ترتبط ب�شكل قوي بالن�شف الأي�شر 

من املخ، وبدرجة اأقل مع الن�شف الأمين، والعك�ض �شحيح بالن�شبة لالأذن الي�شرى. مما 

يعني اأن املفحو�ض الذي يركز انتباهه على اإحدى الأذنني، يظهر اأداء عاليا يف ا�شتح�شار 

املعلومات القادمة من الأذن اليمنى املرتبطة بال�شق الأي�شر من الدماغ25، )مثلما يكون 

الأمين  بال�شق  املرتبطة  الي�شرى  الأذن  من  املو�شيقية  املعلومات  ا�شتدعاء  يف  عاليا  اأداوؤه 

حيث ترتكز ال�شريورات املو�شيقية كما �شرنى لحقا(. وقد متت نف�ض التجارب على ر�شع 

من  كالميا  �شوتا  ي�شمعون  عندما  اأقوى  ب�شكل  ي�شتجيبون  اأنهم  وتبني  الرابع،  يومهم  يف 

له  الدماغ  الأي�شر من  الن�شف  اأن  الي�شرى. وهذا معناه  الأذن  اليمنى، مقارنة مع  الأذن 

قد يكون له ا�شتعداد قبلي )قبل الولدة( على املعاجلة اللغوية؛ اأي اأن الالتناظر الوظيفي 

للدماغ لي�ض نتيجة تعلم، بقدر ما هو خا�شية اأ�شا�شية مالزمة لنظام املعاجلة اللغوية26. 

وداخل الن�شف الأي�شر من الدماغ، مكنت جتارب اأخرىـ  من خالل ا�شتعمال تقنيات دقيقة 

ـ من مالحظة، وب�شكل دقيق املناطق الدماغية الن�شطة اأثناء اأداء لغوي معني لدى الإن�شان 

العادي. 

ال�شوتية  الأي�شر مت�ض باخل�شو�ض املظاهر  ال�شق  الدماغية يف  الإ�شابات  اإذا كانت 

التداويل  النظامني  فاإن  اللغة،  واإنتاج  فهم  يف  الدللية  الوظائف  وبع�ض  والرتكيبية، 

والعرو�شي يتاأثران كثريا بال�شق الأمين من الدماغ. وما يوؤكد هذا الرتباط ما ذهب اإليه 

بع�ض الباحثني اإىل »اأن مهارات الدعابة اللغوية، متمثلة يف القدرة على اإدراك التلميحات 

الطريفة وال�شاخرة، هي جزء من وظيفة الن�شف املخي الأمين. وهناك اأي�شا القدرة على 

اأ�شاليب ال�شخرية  اأن تكون ذات اأهمية يف فهم  فهم التاأويالت املجازية للغة والتي ميكن 

وال�شتعارة. فاملر�شى الذين يعانون اإ�شابة بالن�شف املخي الأمين مييلون اإىل فهم اللغة 

بطريقة حرفية، وتظهر لديهم ا�شطرابات ات�شالية دقيقة. كذلك ذهب بع�ض الباحثني 

اإىل اأن الن�شف الأمين يلعب دورا حا�شما يف اإ�شفاء التنغيم العاطفي املنا�شب على طريقة 

الكالم«27. وتوؤكد الدرا�شات اأي�شا اأن الأفراد الذين يعانون من ا�شطراب احلب�شة غالبا 

25 .  كر�شتني متبل، املخ الب�شري،  ترجمة عاطف اأحمد، املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، نونرب 
2002، �ض. 52.

26 .Josiane Bertoncini et Laure Schalchli, «Programmé pour parler», Science et vie, (Hors 
serie :Le cerveau et l’intelligence) N° :177, Decembre 1991, p.131.                                                                                                            

27 .  كر�شتني متبل، مرجع �شابق، �ض. 101-100.
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اأن  التوا�شل، يف حني  اأمناط عملية  ما يحافظون على قدرتهم على فهم وتوجيه خمتلف 

القدرة على  لديهم  تختل  والدللية  الرتكيبية  قدراتهم  �شالمة  بالرغم من  اأفرادا  هناك 

العديد من  ـ ح�شب  يعني  الذي  ال�شيء  الآخرين.  ودوافع  مقا�شد  وفهم  مقا�شدهم  تبليغ 

ـ اأن النظام التداويل م�شتقل ع�شبيا عن "النواة ال�شلبة" للقدرة اللغوية28.  الدرا�شات 

وهكذا تعترب اخل�شائ�ض ال�شوتية والرتكيبية وبع�ض اخل�شائ�ض الدللية يف فهم واإنتاج 

اللغة املكونات ال�شلبة الدالة على وجود ذكاء لغوي متميز. لذلك ينبغي و�شع متييز دقيق 

مع  الإن�شان  يتقا�شمها  توا�شلية  اأفعال  يت�شمن  الذي  التداويل  واملكون  املكونات  هذه  بني 

ثدييات رئي�شية اأخرى، مما يدل على اأنه مكون اأقل ارتباطا مع تطور ملكة اللغة املنف�شلة 

والكامنة يف مناطق معينة من ال�شق الأي�شر لدماغ الإن�شان29. 

  -  من املوؤ�شرات الأ�شا�شية الدالة على متيز الذكاء اللغوي، هناك موؤ�شر مزدوج يتعلق 
الأطفال غري  لغوية، وبحالت  يعانون ا�شطرابات  الذين  العاديني  الأطفال  بوجود حالت 

العاديني الذين يتوفرون مع ذلك على قدرات لغوية �شليمة ومتميزة. ففي احلالة الأوىل، اإذا 

كان ال�شرط الأ�شا�شي لفهم خطاب عادي يتمثل يف القدرة على املعاجلة ال�شريعة للر�شائل 

حالة  ويف  الأمامي.  اجلبهي  الف�ض  ب�شالمة  راأينا  كما  ترتبط  القدرة  هذه  فاإن  اللغوية، 

اإ�شابة هذه املنطقة من الدماغ باأي عطب اأو منو غري �شليم، �شتحدث ا�شطرابات و�شعوبات 

لغوية معينة، �شواء على م�شتوى الفهم اأو التعبري  )امل�شتوى الدليل(، اأو امل�شتوى ال�شوتي 

)الفونولوجيي( اأو الرتكيبي )كالأطفال الذين يلجاأون اإىل حماكاة جمل بطريق تب�شيطية 

خمتزلة(. وهناك اأي�شا حالت الأطفال الذي يعانون من ع�شر القراءة النمائي، اأي يف�شلون 

يف تعلم القراءة بكفاءة نتيجة اختاللت دماغية، وميكن مع ذلك اأن يتوفروا على مواهب 

والهند�شة. مما  والريا�شيات  الت�شميم  واملو�شيقية، ويف جمال  الفنية  املجالت  راقية يف 

يعني اأن �شبل النجاح ت�شبح مغلقة اأمامهم خارج ما يقدمه التعليم الر�شمي، ولن ي�شتفيد 

املجتمع مما ميكن اأن حتققه مواهبهم من خدمات وفوائد30. واإذا كان مثل هوؤلء الأطفال 

ذلك، حالت  من  العك�ض  على  فهناك  املعزولة،  اللغوية  ال�شعوبة  تلك  با�شتثناء  عاديون، 

تعاين اختاللت يف وظائف اأخرى مع وجود لغة �شليمة. وي�شتح�شر جاردنر بهذا ال�شدد 

التحكم يف  على  مده�شة  قدرة  على  ذلك  مع  ويتوفرون  عقليا،  املتخلفني  الأطفال  حالت 

املظاهر الفونولوجية والرتكيبية بالرغم من كونهم يتحدثون كالما ل معنى له )= خلل يف 

النظام الدليل(. وهناك حالت نادرة لأطفال، بالرغم من تخلفهم اأو انطوائهم، يتمكنون 

28 . H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 97.
29 . Ibid, p. 97.

30 . كر�شتني متبل، مرجع �شابق، �ض. 178- 177
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من القراءة يف �شن مبكر. فاإذا كانت القراءة تبداأ عادة مع ال�شنة اخلام�شة اأو ال�شاد�شة 

ي�شتطيعون فك   ،Hyperlexique املعجمي"  "الإفراط  الأطفال ذوي  فاإن  الطفل،  من عمر 

رموز الن�شو�ض يف ال�شنة الثانية اأو الثالثة. وبالرغم من كون كالمهم يتميز بفقر دليل 

وا�شح، وب�شعف قدرتهم على التكرار، فاإنهم يندجمون يف عملية القراءة ب�شكل متحم�ض، 

بع�ض  ويف  )القراءة(.  عنها  اإيقافهم  معها  ي�شعب  احتفالية  وبطريقة  مرتفع  وب�شوت 

  L'idiot احلالت تكون حالة الإفراط املعجمي م�شحوبة بالأعرا�ض اخلا�شة باملعتوه النابغ

 Charles و Fritz Dreifuss ؛ مثل حالة الطفل الذي فح�شهautiste اأو بالطفل املتوحد savant

Mehegan، والذي كان يذكر مبا�شرة اأ�شماء اأيام الأ�شبوع املقابلة لأزمنة تاريخية بعيدة، اأو 

حالة الطفل الذي اأبان عن ذاكرة قوية ومتميزة يف تذكر الأعداد31.        

ـ ح�شب  كذلك  املمكن  فمن  اللغوية،  للقدرات  املتميز  النوعي  التطور  غرار  وعلى    -

درا�شات  تو�شلت  لقد  ومتميز.  ب�شكل حمدد  اللغوي  للذكاء  النمائي  امل�شار  تتبع  ـ  جاردنر 

�شيكولوجية عديدة اإىل اأن القدرات اللغوية تظهر يف �شن مبكر لدى الطفل. من الأكيد اأن 

التي  اأمه تختلف عن الأ�شوات  التي يتلقاها اجلنني داخل رحم  طبيعة الأ�شوات الدفينة 

�شي�شمعها بعد ولدته. واإذا كانت درا�شات الأجنة ل ت�شمح مبعرفة ما اإذا كانت املعاجلة 

التمييز بني  يتمكن من  الأول  ال�شهر  منذ  الر�شيع  اأن  فاملوؤكد  الأم،  تبداأ يف رحم  اللغوية 

الوحدات ال�شوتية الأولية )الفونيمات( ال�شادرة اأثناء الكالم واملتقاربة جدا، مثل التمييز 

بالن�شبة  حتى  يحدث  التمييز  هذا  اأن  واملده�ض   ."B"و  "P" ال�شوتيتني  الوحدتني  بني 

للوحدات اللغوية التي ل تنتمي اإىل اللغة الأم؛ فالر�شيع الياباين مثال ي�شتطيع التمييز بني 

ال�شيء الذي ل يتمكن منه الرا�شد الياباين  )لأن مثل هذا التمييز ل   ،"L"و "R" الوحدتني

يوجد يف اللغة اليابانية(. ولكن مثل هذه القدرة اخلارقة على التمييز لدى الوليد ل ت�شتمر 

طويل، بل تنتهي مع نهاية ال�شنة الأول بالن�شبة للفونيمات الغريبة عن اللغة الأم. وبالإ�شافة 

)بينهما  دقة بني مقطعني �شوتيني  اأكرث  الأول من متييز  ال�شهر  اأطفال  يتمكن  اإىل ذلك 

وهناك درا�شات اأخرى تو�شلت اإىل   ."pat"و  "tap" اأو حرف علة( كالتمييز بني  ت  م�شوِّ

نتائج اأبعد من ذلك، حيث ك�شفت اأن الوليد يف يومه الرابع ي�شتطيع التمييز بني متواليات 

"mopa"(،ومتييزها عن متواليات من ثالث مقاطع   ,"kupi"  ,"bade":من مقطعني )مثل

قدرة  وجود  على  وا�شح،  هو  كما  التجارب،  وتدل هذه   .)"kesopa" اأو   "gnosido" )مثل 

فطرية لدى الطفل على املعاجلة اللغوية يف م�شتوياتها الب�شيطة، وهي قدرة جتد اأ�شا�شها 

31 . H. gardner, op.cit, p. 92-93.
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الت�شريحي يف الن�شف الأي�شر من الدماغ32. 

اأما من حيث القدرة على النطق، فيمكن القول ـ مع جاردنر ـ باأن اجلذور الأوىل للغة 

املنطوقة ترجع بالن�شبة للفرد اإىل مظاهر ثغثغة اأو مناغاة الوليد خالل الأ�شهر الأوىل من 

حياته. والواقع اأن كل الأطفال حديثي الولدة، حتى ال�شم منهم، ي�شرعون يف الثغثغة منذ 

بداية حياتهم. وخالل الأ�شهر الأوىل يتمكن كل الر�شع من اإ�شدار الأ�شوات التي ميتحونها 

من م�شتودعاتهم الل�شانية، حتى لو كانوا يف معزل عن لغتهم الأم. ولكن مع ال�شنة الثانية 

يتغري الن�شاط اللغوي، لي�شمل نطقا موؤلفا من كلمات ب�شيطة، ثم �شل�شة من اأزواج الكلمات 

فيما بعد. ومع ال�شنة الثالثة تتطور املنطوقات لت�شبح اأكرث تعقيدا، وتاأخذ �شكل الأ�شئلة 

وعبارات النفي واجلمل التي تت�شمن عدة ق�شايا. ومع ال�شنة الرابعة اأو اخلام�شة ي�شبح 

الطفل قادرا على ت�شحيح الأخطاء الرتكيبية الب�شيطة يف اجلمل التي ي�شتعملها، ويتمكن 

بالتايل من الكالم ب�شهولة با�شتعمال نف�ض الرتاكيب التي ي�شتعملها الرا�شد. بل ويتجاوز 

ذلك اإىل ا�شتعمال اأ�شاليب لغوية مثرية، و�شرد ق�ش�ض ق�شرية حول جتاربه اخلا�شة، اأو 

من خالل ما �شمعه وتلقاه من الآخرين. كما يتمكن من تغيري طريقة الكالم اأمام خماطبيه 

من الكبار اأو الأطفال، وا�شتعمال اأ�شاليب ميتالغوية ب�شيطة33. 

فهل  الإن�شان.  لدى  فطري"  لغوي  "جهاز  وجود  على  تدل  التجارب  هذه  كانت  اإذا 

معنى ذلك اأن �شريورات املعاجلة اللغوية تختلف عن �شريورات الأن�شطة العقلية الأخرى. 

منائي  اإيقاع  وفق  يتم  اللغة  تعلم  اأن  الأطروحة،  لهذه  الر�شمي  املمثل  ت�شوم�شكي،  يوؤكد 

�شريع ومده�ض مقارنة مع تعلم املهارات الأخرى. واإذا كان من غري املمكن للطفل اأن يبني 

فر�شيات معقدة ي�شتنبط منها قواعد معقدة حول لغته الأم، انطالقا من خليط الكالم 

املتحقق وال�شائد واملليء بالأخطاء، فذلك يعني اأن بناء هذه الفر�شيات يقت�شي اأن يكون 

اللغة  اكت�شاب  "جهاز  ت�شوم�شكي  ي�شميه  الولدة،  منذ  بجهاز عقلي فطري  مزودا  الطفل 

Language aquisition device (LAD) كاآلية داخلية متكن الأطفال من التحكم يف املعطيات 
اللغوية  القواعد  وفق  لها  ال�شتجابة  ثم  وت�شفريها،  اللغوي  الو�شط  من  ي�شتقبلونها  التي 

اأن   ،)1980)  Peter Culicoverو  Kenneth Zexler مثل  اآخرون،  باحثون  ويوؤكد  ال�شمنية. 

الفر�شيات التي ي�شتعملها الطفل حول طريقة ا�شتغال ال�شفرة اللغوية، والتي متكنه من تعلم 

اللغة، تت�شكل داخل اجلهاز الع�شبي. وبهذا املعنى تعترب اللغة �شريورة نوعية لها قواعدها 

القبلية اخلا�شة. لكن يف مقابل هذا الت�شور يوؤكد بياجيه ـ كوجهة نظر اأخرى ـ اأن الطفل ل 

32 . Josiane Bertoncini et Laure Schalchli, «Programmé pour parler», Science et vie, N° :177, 
Decembre 1991, p.128 
33 . H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 87-88. 
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يولد مزودا بجهاز غريزي من القواعد اللغوية، بل يكت�شب اللغة وفق �شريورات �شيكولوجية 

جاردنر  وح�شب  الو�شط.  وعوامل  الطفل  بني  والفعال  امل�شتمر  التفاعل  على  تقوم  عامة 

الرتكيبية  ال�شريورات  كانت  فاإذا  الوقت؛  نف�ض  يف  �شحيحني  يكونا  اأن  للمنظورين  ميكن 

والفونولوجية تتميز بخ�شو�شيتها واقت�شارها على الإن�شان، وتتبدى وتتبلور بدون اعتماد 

كبري على عوامل الو�شط، فاإن ال�شريورات الدللية والتداولية، بالرغم من ت�شمنهما لآليات 

عامة يف معاجلة املعلومات اللغوية، ترتبط بدرجة اأقل بجهاز لغوي معني. وهذا ما ي�شمح 

بالقول ـ ح�شب جاردنر ـ باأن املظاهر الرتكيبية والفونولوجية توجد يف قلب الذكاء اللغوي، 

يف حني اأن املظاهر الدللية والتداولية تت�شمن عنا�شر م�شتمدة من ذكاءات اأخرى، خا�شة 

الذكاء املنطقي الريا�شي، والذكاءين ال�شخ�شيني؛ الذاتي والتفاعلي34. 

اأن  الوا�شح  فمن  الأطفال،  جميع  عند  ال�شريورات  هذه  وجود  من  بالرغم  لكن    -

الفوارق الفردية تلعب دورها من حيث نوعية ون�شبة الكلمات التي يتداولها كل طفل، و�شرعة 

اللغوي  للذكاء  اأن  على  يدل  ما  وهو  للغة.  الأ�شا�شية  املظاهر  ا�شتعمال  التحكم يف  وقدرة 

م�شارا منائيا متميزا، وعمليات اأ�شا�شية خا�شة به. وميكن الوقوف على هذه العمليات لدى 

الكتاب واملبدعني الذين ميار�شونها يف اأرقى واأ�شفى مظاهرها. وتدل ال�شهادات وال�شري 

التعبري  اإبراز قدرات يف  اأنهم كانوا متفوقني منذ �شغرهم يف  الكتاب على  لكبار  الذاتية 

والكتابة والف�شاحة ب�شكل ملفت للنظر )كما هو احلال عند كتاب مثل �شارتر وطه ح�شني 

وغريهم(. لكن مثل هذه القدرات مل تكن لتتبلور عند هوؤلء الذين �شي�شبحون كتابا فيما 

بعد، اإل من خالل ممار�شة القراءة والكتابة، والتي �شت�شبح طق�شا ماألوفا بالن�شبة لهم. 

ومن ثم تعترب املمار�شة ال�شرط الالزم لكل جناح لحق. وعادة ما ي�شبه الكتاب مواهبهم 

بالأع�شاء التي حتتاج اإىل متارين يومية من �شاأنها اإك�شابهم القدرة على التحكم يف اللغة. 

Wystan Hugh Auden (1973-1907( اأن اأفق  لذلك يوؤكد ال�شاعر والأديب الأمريكي اأودن 

التحكم يف  مهارته يف  بل يف  م�شاعره،  قوة  اأو  اأفكاره  اأ�شالة  يوجد يف  ل  املبتدئ  الكاتب 

اللغة. ويبدو على العموم اأن ال�شاعر ـ كنموذج للذكاء اللغوي ـ يبداأ تكوينه الذاتي بقراءة 

اأعمال اأخرى،مع احلر�ض على حماكاة اأ�شلوبها يف الكتابة. ولعل ما مييز هذه املرحلة من 

منو الكتابة لديه حماكاته لنموذج معني، وميله اإىل التعبري عن م�شاعره اأو ميوله اخلا�شة، 

وحر�شه على اللعب بالكلمات والدللت واملح�شنات البديعية، اأكرث من حر�شه على انفتاحه 

على القارئ. واإذا كان التكلف اللغوي هو الطابع الذي مييز هذه املرحلة من الإبداع، نظرا 

بعد  فيما  تن�شاب  الكلمات  �شيجعل  الكتابة  ممار�شة  على  الإ�شرار  فاإن  اخلربة،  لنق�ض 

1897-) Thornton Wilder ب�شكل تلقائي. ذلك ما يوؤكده الروائي وامل�شرحي الأمريكي ويلدر

34 . Ibid, p. 89.
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1975( الذي يعترب اأن من �شاأن ممار�شة الكتابة اأن جتعل عمليات اخلطاطات تطفو اإىل 

منطقة ماقبل ال�شعور. واأخريا فاإن امتالك نا�شية ال�شعر يتطلب من ال�شاعر اإيجاد  �شكل 

�شعري جيد يت�شمن كلماته ويعرب عن اأفكاره. لذلك فعبقرية ال�شاعر ـ كما يو�شح ال�شاعر 

الأمريكي �شابريو Karl Shapiro ـ  توجد فقط يف معرفته احلد�شية بال�شكل التعبريي. فاإذا 

اإىل  ال�شاعر  كانت املعاجم وكتب العرو�ض تت�شمن كل الألفاظ والأوزان، فال �شيء يدفع 

اختيار كلماته واأوزانه �شوى معرفته احلد�شية بال�شكل35. اإن ال�شاعر يتوفر على ح�شا�شية 

مرهفة ملعاين الألفاظ التي جتعله متمكنا من امل�شتوى الدليل؛ وعلى ح�شا�شية قوية لنتظام 

الوحدات اللغوية التي متكنه من التعرف حد�شيا على تركيبات الكلمات واجلمل )امل�شتوى 

الرتكيبي(؛ وعلى ح�شا�شية �شمعية دقيقة لأ�شوات الكلمات واأوزانها والإيقاعات الناجتة 

خا�شة  ح�شا�شية  على  اأخريا  يتوفر  كما  والعرو�شي(؛  ال�شوتي  )امل�شتوى  تفاعالتها  عن 

ال�شعري،  القول  اأمناط  فهم ومتثل ومتييز خمتلف  التي متكنه من  اللغة  ملختلف وظائف 

وخلق  الفكرة  ونقل  والتاأثري  والإقناع  لالإثارة  منا�شب  هو  ما  توظيف  من  بالتايل  ومتكنه 

املتعة لدى املتلقي؛ وهو ما يعني التمكن من امل�شتوى التدلويل للغة. ولكن يبدو اأن البوؤرة 

التي تتجمع من خاللها هذه احل�شا�شيات هي بوؤرة الرتكيب. فهذه البوؤرة هي التي جتعل 

»ال�شاعر بقوله ل بتفكريه واإح�شا�شه، اإنه خالق كلمات، ولي�ض خالق اأفكار. وترجع عبقريته 

لفيكتور هيكو،  األمبيونو  لالمارتني وحزن  البحرية  اللغوي…فق�شيدة  الإبداع  اإىل  كلها 

والذكرى ملو�شي تقول �شيئا واحدا، غري اأن كل واحدة تقوله بطريقة جديدة، يف تراكيب 

كالمية خا�شة تدوم يف الذاكرة اإىل الأبد، لأن اجلمال يكمن فيها36z. لكن بالإ�شافة اإىل 

هذه العمليات هناك مظاهر اأخرى للمار�شة اللغوية توجد عند غري ال�شعراء. فهناك اأول 

املظهر اخلطابي الذي تتج�شد من خالله قدرة الفرد على ا�شتعمال اللغة لإقناع الآخرين 

والتاأثري فيهم للقيام ب�شلوك ما، كما هو ال�شاأن عند رجال ال�شيا�شة واملحامني. وهناك ثانيا 

املظهر املتعلق بالذاكرة متمثال يف القدرة على توظيف اللغة يف تذكر املعارف واملعلومات 

وا�شتح�شار تفا�شيل التجارب ال�شخ�شية. ويتجلى املظهر الثالث يف دور اللغة يف عمليات 

تف�شري الظواهر وتبليغ املعارف ونقل املفاهيم �شواء يف الإنتاج الفكري والإبداع العلمي اأو 

يف عملية التعليم والتعلم. وهناك اأخريا املظهر املتمثل يف قدرة اللغة على تف�شري اأن�شطتها 

اخلا�شة؛ اأي توظيف اللغة يف التفكري يف اللغة نف�شها، اأو ال�شتعمال امليتالغوي للغة37. وما 

يوؤكد ا�شتقالل هذه القدرات اللغوية كذلك كونها ل ترتبط بال�شرورة مع قدرات معرفية اأو 

35 . Ibid, p. 91-92
36 . جان كوهن، بنية اللغة ال�شعرية, ترجمة حممد الويل وحممد العمري، دار توبقال للن�شر، QGódG البي�شاء، 1986, 

�ض. 40-41.

37 ..H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 86.
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عملية اأخرى. ومن بني موؤ�شرات هذا ال�شتقالل �شعف معامالت الرتباط بني اختبارات 

الذكاء. ويبدو يف هذا الإطار اأنه اأثناء املقارنة بني قدرة املفحو�ض على ا�شتخدام الكلمات 

ن�شبة  اإذ عادة ما يكون متو�شط  الب�شري؛  الأ�شياء والإدراك  تناول  والرموز وقدرته على 

لدى  العملي  الذكاء  متو�شط  يرتفع  كما  واملدر�شني،  الكتبة  لدى  مرتفعا  اللفظي  الذكاء 

العمال اليدويني وامليكانيكيني38.   

-  اإذا كانت اللغةـ  يف �شكلها املتمف�شلـ  خا�شية اإن�شانية فاإن وظائفها وطرق ا�شتعمالها 

تختلف باختالف الثقافات. لقد احتل الذكاء اللغوي يف العديد من الثقافات اأهمية متميزة 

من خالل املكانة التي كان يحتلها النابغون واملتمكنون من بع�ض مظاهر املمار�شة اللغوية. 

لقد �شبق اأن وقفنا يف الف�شل الثاين على تلك املكانة التي كانت لل�شاعر واخلطيب داخل 

ال�شلم والبطولة يف  قبيلته يف مرحلة ما قبل الإ�شالم، حيث كانا يلعبان دور الزعامة يف 

احلرب. وكانت كل قبيلة، ينبغ فيها �شاعر، تقيم الأعياد وتنظم الولئم وت�شتقبل تهانئ 

الوفود. لذلك كان امللوك والأمراء ي�شتميلون ال�شعراء اإىل جانبهم ويف بالطاتهم، اعتبارا 

الكالم وقوة  يتميزون بعفوية  ال�شعراء  واإذا كان هوؤلء  به.  الذي يقومون  الإعالمي  للدور 

احلفظ، وكان ال�شعر عندهم بديهة وارجتال وان�شيابا، فاإن �شفاهيتهم تدل على قوة ذاكرة 

وميكن  عفويا.  متار�ض  كانت  التي  وال�شريورات  القواعد  من  بالعديد  الإملام  من  مكنتهم 

القول من باب املقارنة اإن ما يتميز به مثل هوؤلء ال�شعراء ل يقل اأهمية عن ما ميلكه لعبو 

ال�شطرجن من مناذج اللعب اأو علماء الريا�شيات من طرق ال�شتدلل39. وقد �شادت يف اأزمنة 

�شابقة، وت�شود اليوم يف اأو�شاط متعددة، مظاهر من الذكاء اللغوي تتمثل يف القدرة على 

حفظ املعلومات من خالل لوائح اأو منظومات �شعرية طويلة، حيث يتم تعليم مواد كالنحو 

وال�شرف واحل�شاب واملنطق من خالل متون منظومة لتي�شري حفظها وا�شرتجاعها. وتعترب 

هذه القدرة على تذكر مثل هذه املنظومات موهبة متيز اأ�شحابها الذين كانت تقام لهم، يف 

منا�شبات تفوقهم، مرا�شيم احتفالية مثل طقو�ض املرور Les rites de passage. ومن مظاهر 

واأمت  القراآن  حفظ  من  متكن  اإذا  الطفل  اأن  املغرب  يف  �شائدة  كانت  التي  الطقو�ض  هذه 

ختمه ينظم له حفل طواف اخلتم بهدف حتفيز الآخرين على التعلم والجتهاد والنجاح 

على غرار زميلهم40. وبالإ�شافة اإىل املظاهر ال�شابقة، ميكن الإ�شارة كذلك اإىل ال�شلطة 

واخلطابة. وميكن  الف�شاحة  متميزة يف  مواهب  على  يتوفرون  الذين  لالأفراد  ال�شيا�شية 

38 . لوي�ض كامل مليكة، علم النف�ض الإكلنيكي، الهيئة امل�شرية العامة للكتاب، 1977، اجلزء الأول، �ض. 163. 
39 . H. gardner, op.cit, p. 100.

40 .  حممد م�شطفى القباج، }التناق�شات بني التن�شئة املجتمعية يف الأو�شاط التقليدية والتن�شئة املجتمعية بوا�شطة 
�شالح  تعريب  اجتماعيا،  الطفل  تن�شئة  اأمناط  (اإ�شراف),  بوحديبة  عبدالوهاب  يف   ،zاملغرب يف  التوا�شل  تقنيات 

البكاري، الدار العربية للكتاب، طرابل�ض، 1984، �ض. 112-113.
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الإ�شارة يف هذا ال�شياق اإىل اأن معظم الزعماء ال�شيا�شني البارزين يف افريقيا واآ�شيا كانوا 

ال�شلطة  تتحدد  ببوت�شوانا   Tshidi ت�شيدي  قبائل  ويف  من�شدين.  و�شعراء  مرموقني  خطباء 

الفعلية لزعيم القبيلة على اأ�شا�ض مهاراته واإجنازاته يف النقا�شات العمومية، والتي تخ�شع 

اللغوية  القدرات  هذه  مثل  وت�شكل  اجلماعة.  اأع�شاء  طرف  من  دقيق  تقييم  اأو  لفح�ض 

اأهدافا يف بع�ض املدار�ض الإجنليزية والأمريكية حيث يتم تكوين املتعلم منذ طفولته على 

اأ�شول  اإرجاع  اخلطابة ال�شيا�شية، ويتم توظيف بع�ض مهاراتها حتى �شن متاأخر. وميكن 

الهتمام بالقدرات اخلطابية يف املجتمعات الغربية ـ كما راأينا �شابقا ـ اإىل الفرتة اليونانية 

حيث كانت اخلطابة الطريق الذي يوؤدي اإىل املمار�شة ال�شيا�شية41. واإذا كانت املجتمعات 

التقليدية تركز باخل�شو�ض على كفايات اللغة ال�شفاهية واخلطابة، فاإن الثقافة الغربية 

تركز بن�شبة اأكرب على اللغة املكتوبة. واإذا كانت هناك بع�ض القدرات امل�شرتكة بني املظاهر 

ال�شفاهية والكتابية يف ا�شتعمال اللغة، فهناك قدرات اأخرى خا�شة متيز كل مظهر منهما. 

اإن التوا�شل ال�شفوي ي�شتدعي ا�شتعمال معينا حلركات اجل�شد ونربات ال�شوت ومراعاة 

املقام واملنا�شبة؛ يف حني اأن كتابة اأعمال اإبداعية مطولة يقت�شي قدرات مغايرة، تختلف 

ح�شب اجلن�ض الإبداعي. فاإذا كان الهتمام يف الكتابة الروائية ين�شب باخل�شو�ض على 

املحتوى، اأي �شرد اأكرب عدد ممكن من الأفكار والوقائع واملوا�شيع، ففي الكتابة ال�شعرية 

يتم الرتكيز على ال�شكل، اأي انتقاء الكلمات وتكثيف الأفكار داخل قوالب �شعرية معينة. 

يف مقارنته بني النرث وال�شعر يذهب بول فالرييPaul Valéry 1871(-1945( اإىل اأن »النرث 

يتناول دائما دنيا التجارب والأفعال، وهي الدنيا التي ينبغي ملدركاتنا واأفعالنا اأو م�شاعرنا 

فيها اأن تتالءم اآخر الأمر اإحداهما مع الأخرى…اأما ال�شعر فيتطلب اأن يوحي ِبُدنيا خمتلفة 

متاما: دنيا من التاأثريات اأ�شبه بدنيا الأ�شوات، تلك الدنيا التي ين�شاأ فيها الفكر املو�شيقي 

ويتحرك. يف هذه الدنيا ال�شعرية يتفوق اجلر�ض على املنطق، ول يذوب ال�شكل  يف املو�شوع، 

 Stéphane بل اإنه يحركه ويقويه. وجتد الفكرة ال�شوت الذي يعرب عنها«42. ويوؤكد مالرمي

Mallarmé (1842-1898) هذه اخلا�شية بقوله »اإننا ل ن�شنع الأبيات ال�شعرية بالأفكار، بل 

.43zJe suis un syntaxier:ب ن�شنعها بالكلمات«، وكان يقول عن نف�شه »اأنا مركِّ

عن  ي�شتغني  اأن  ميكن  ل  نظام  الكتابة  فاإن  الأ�شل،  هي  ال�شفاهية  اللغة  كانت  اإذا 

�شامتا.  اأو  جهريا  كان  �شواء  �شوت،  اإىل  حتويله  تعني  ن�ض  قراءة  اأن  ذلك  ال�شفاهية؛ 

اأويل �شابق  يعتمد على نظام  "نظام ت�شنيفي ثانوي"  ولذلك ميكن تعريف الكتابة باأنها 

41 . H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 102
42 . بول فالريي، }حول ق�شيدة"املقربة البحريةz، يف ها�شكل بلوك وهريمان �شالنجر (اإ�شراف), الروؤيا الإبداعية, 

ترجمة اأ�شعد حليم، مكتبة نه�شة م�شر، الفجالة، 1966، �ض. 35-36.

.  جان كوهن، مرجع �شابق، �ض. 41.   43
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هو اللغة املنطوقة. واإذا كان التعبري ال�شفاهي يوجد دون كتابة، فاإن الكتابة لن توجد بدون 

فاإن  اإذا كان كل ذكاء قابل للرتميز داخل نظام رمزي معني،  �شفاهية44. وبهذا املعنى، 

النظام الرمزي للذكاء اللغوي يتمثل يف وجود عدة لغات منطوقة ومكتوبة. ويعترب نظام 

"الرموز الت�شويرية" Pictogramme، الذي ميثل كل رمز فيها �شورة مبا�شرة لل�شيء امل�شار 
اإليه، من اأقدم اأنظمة الكتابة والتي تعود اإىل ال�شومريني، والتي عرفت فيما بعد باخلط 

امل�شماري. كما ا�شتخدم امل�شريون اخلط الهريوغليفي )=النق�ض املقد�ض( الذي كان يف 

اأنظمة رمزية  اليوم عدة  اأن ت�شبح رموزا لأ�شوات. وتوجد  الأ�شل حروفا ت�شويرية قبل 

الدماغ، كما يرتبط من  اأن كل نظام كتابة يرتبط من جهة بنظام  والوا�شح  الكتابة.  يف 

جهة اأخرى بالن�شق الثقايف للمجتع. ففي الأنظمة الكتابية الغربية املوؤ�ش�شة على ال�شوتيات 

الأنظمة  يف  اأما  الل�شانية.  الأ�شوات  تعالج  التي  الدماغ  مبناطق  القراءة  عملية  ترتبط 

 ,  idéographique الرمزية  القراءة  التي تف�شل نظام  اليابان وال�شني…(  ال�شرقية )يف 

اأن بنية  فاإن عملية القراءة ترتبط مبراكز الدماغ التي تعالج الر�شوم. والالفت لالنتباه 

لتمثيل  ي�شتعمل   Kana"بـ"كانا يعرف  مقطعي  ق�شم  ق�شمني:  من  تتكون  اليابانية  الكتابة 

الألفاظ الأجنبية وعالمات القواعد اللغوية؛ وق�شم رمزي idéographique يعرف بـ "كاجني" 

Kanji45، ويت�شمن رموزا فكرية م�شتعارة من اللغة ال�شينية. وهكذا ميكن للفرد الواحد اأن 

يحمل وي�شتعمل الآليتني معا يف القراءة. اإل اأن العطب الذي ي�شيب وظيفة اإحدى الآليتني 

يختلف عن العطب الذي ي�شيب وظيفة الآلية الأخرى46. وهو ما اأكدته الباحثة �شا�شانوما 

S. Sasanuma (1980( يف مناق�شتها لالأداء القرائي ملري�شني يابانيني؛ حيث اأظهر اأحدهما 

قدرة عالية على قراءة رموز الكاجني، مع �شعف يف قراءة مقاطع الكانا. وعندما كتبت 

نف�ض الكلمات باإحدى اخلطني اأو كليهما كانت قراءة الكاجني متفوقة على قراءة الكانا. 

اأما املري�ض الثاين فكانت قدرته على قراءة الكانا اأعلى من قدرته على قراءة الكاجني. 

وعند املقارنة بينهما تبني اأن املري�ض الأول يعتمد وي�شتخدم نظام قراءة مبني على املعنى، 

الختاللت على  وتدل هذه  فونولوجية47.  قراءة  نظام  يعتمد  الثاين  املري�ض  اأن  يف حني 

وجود اآليات دماغية م�شوؤولة عن معاجلة القراءة والتهجئة، وهي التي متكن من ا�شتعمال 

44 . والرت ج.اأوجن، ال�شفاهية والكتابية، ترجمة ح�شن البنا عزالدين، �شل�شلة عامل املعرفة، املجل�ض الوطني للثقافة 
والفنون والآداب،  الكويت، فرباير 1994.، �ض. 55.

45 . يف نظام الكاجني تقوم احلروف بتمثيل فكرة معينة. فالرمز الأ�شلي اأو اجلذر اللغوي لكلمة (�شجرة) مثال يوجد 
يف الكلمات الدالة على املكتب اخل�شبي، والغ�شن، والطاولة اخل�شبية. واجلذر اللغوي للفظ (كالم) يوجد يف األفاظ 

عديدة مثل: ق�شة، كلمة، ترجمة، �شعر…اإلخ.  

46 . H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 96.
47 . كر�شتني متبل، مرجع �شابق، �ض. 171-170..
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هذه الأنواع املختلفة من اأنظمة الكتابة اخلا�شة مبختلف الثقافات48.

اإذا كان الذكاء اللغوي يعتمد على نظام رمزي يت�شكل من اللغات املنطوقة واملكتوبة 

والتي تتعدد بتعدد الثقافات، ففي معظم املجتمعات تعترب اللغة قبل كل �شيء اأداة تعبري 

وتوا�شل اأكرث مما هي غاية يف ذاتها. وبا�شتثناء ال�شعراء الذين يعطون الأولوية للدال على 

املدلول، اأي للكلمة على املعنى، فاإن كل الفئات الأخرى، كالعلماء واملوؤرخني ونقاد الأدب، ل 

ي�شتعملون اللغة اإل لنقل الكت�شافات والوقائع والت�شورات اإىل الآخرين.

ال�شمعي،  ال�شوتي  اجلهاز  ا�شتعمال  ي�شتدعي  اللغوي  الذكاء  كان  اإذا  القول:  جممل 

فال يعني ذلك اختزاله يف املظاهر الإدراكية احل�شية؛ اأي يف جمرد �شورة �شوتية �شمعية 

ب�شيطة؛ وذلك ل�شببني: اأولهما اأنه يف اإمكان الأطفال ال�شم التفاعل مع اللغة الأم والتحكم 

يف اأنظمة حركية بديلة؛ وثانيهما اأن هناك ذكاء اآخر ي�شتدعي ا�شتعمال اجلهاز ال�شوتي 

من  الذكاءين خمتلفني  فاإن  اجلهاز  نف�ض  وجود  فرغم  املو�شيقي(.  الذكاء  )اأي  ال�شمعي 

حيث اأنهما اتخذا عرب التطور م�شارين متباينني لتحقيق وظائف خمتلفة. كما اأن الذكاء 

الف�شائي  الذكاء  يف  ال�شاأن  هو  )كما  املادية  الأ�شياء  بعامل  وثيق  ب�شكل  يرتبط  ل  اللغوي 

واملنطقي الريا�شي(، ول بعامل الأ�شخا�ض )كما هو ال�شاأن يف الذكاءين ال�شخ�شيني(.

48 . املرجع ال�شابق، �ض. 158.
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الذكـاء املنطقـي الريا�سـي:

القيام  على  الفرد  قدرة  يف  الأ�شا�شي،  م�شتواه  يف  الريا�شي،  املنطقي  الذكاء  يبدو 

بعمليات العد والت�شنيف والعك�ض على مو�شوعات عينية، وكذا معرفة الأرقام وربط الرموز 

ا�شتدللية  بعمليات  للقيام  قاعدة  الأخرية  واتخاذ هذه  الأ�شياء،  يقابلها من  العددية مبا 

ب�شيطة. ويظهر، يف م�شتواه املعقد، يف قدرة الفرد على القيام بعمليات وح�شابات ريا�شية 

على  يعتمد  جمرد  تفكري  وامتالك  امل�شكالت،  حل  يف  منها  جمموعة  وتوظيف  منظمة، 

املفاهيم، وفهم الإجراءات الريا�شية واخلطاطات املنطقية املختلفة. ويتجلى هذا الذكاء، 

يف م�شتوى النبوغ، يف القدرة على توظيف العمليات الريا�شية واإيجاد املقادير املجهولة اأثناء 

métacognitives، مع  حل م�شائل معقدة، وفهم وا�شتعمال �شريورات واأن�شطة فوق معرفية 

ا�شتعمال التفكري املنطقي والقيام يف نف�ض الوقت بالعمليات ال�شتقرائية وال�شتنباطية. 

-  مقارنة مع املعطيات التطورية املتوفرة عن القدرات اللغوية، يوؤكد جاردنر اأن هناك 

ندرة يف املعلومات حول الأ�شول التطورية اخلا�شة بالقدرات الرقمية. ومع ذلك فاملوؤكد، 

على العموم، اأن بع�ض احليوانات تتوفر على اإرها�شات اأو عالمات اأولية ملثل هذه القدرة. 

وميكن الإ�شارة بهذا ال�شدد اإىل قدرة الع�شافري على التعرف على جمموعات ت�شمل �شتة 

اأو �شبعة اأ�شياء. كما تك�شف مالحظة حركات النحل عن وجود قدرة غريزية على ح�شاب 

امل�شافات والجتاهات49. ويذكر عامل التاريخ الطبيعي وايت Gilbert White اأنه كان كل يوم 

ياأخذ �شرا بي�شة من ع�ض طائر الزقزاق، وكانت الأم ت�شر على اأن تبي�ض كل يوم بي�شة 

اإ�شافية ليعود عدد البي�ض اإىل ما كان عليه. كما تو�شل اإىل اأن احليوانات ـ كالدجاج مثال 

ـ ميكن اأن تدرب على التمييز بني الأعداد الفردية والأعداد الزوجية من قطع الطعام50. 

وتدل هذه املعطيات على اأن لبع�ض احليوانات اإح�شا�شا فطريا بالعدد، وقدرة على التمييز 

بني عدد من الأ�شياء وعدد اأ�شغر منه. كا تتوفر الرئي�شات Les primates على قدرة على 

معاجلة الأرقام ال�شغرى واإجناز توقعات حول احتمالت ب�شيطة.

اأما بالن�شبة لالإن�شان فيبدو اأنه عرف اأ�شكال من الرتقيم والتقومي الزمني يف حقبة 

تعود اإىل الوراء بثالثني األف �شنة، اأي قبل ظهور اللغة املكتوبة. فقد ا�شطر اإن�شان نهاية 

الع�شر احلجري اإىل و�شع مثل هذه الطرق لتنظيم حياته. والوا�شح اأن »املعلومات القليلة 

التي توافرت لدينا عن املعرفة الريا�شية يف حقب ما قبل التاريخ كان م�شدرها الر�شوم 

49 . H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 167.
50 . جون ماكلي�ض، العدد: من احل�شارات القدمية حتى ع�شر الكمبيوتر، ترجمة خ�شر الأحمد وموفق دعبول، 

املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، نونرب 1999، �ض. 17. 
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داخل الكهوف، وبع�ض امل�شنوعات اليدوية املحلية، وبع�ض املن�شاآت العمرانية مثل التماثيل 

والقبور واأكدا�ض احلجارة املن�شوبة للذكرى اأو كمعامل. وهذه املن�شاآت يف حد ذاتها ت�شري 

اإىل وجود ريا�شيات متطورة اإىل حد ما يف حقب ما قبل التاريخ. وكحد اأدنى، فالبد اأن 

يكون لدى بناة هذه املن�شاآت "اإح�شا�ض" بالهند�شة العملية، مبا يف ذلك اهتمام باخلطوط 

امل�شتقيمة والدوائر والقطوع الناق�شة…51z. لقد كان على اأ�شالف الإن�شان اأن يتوفروا 

اإ�شافة  التي مبقت�شاها ميكن  للعدد وملتوالية الأعداد الالمتناهية  الأ�شا�شي  على املفهوم 

عن�شر لأي عدد للح�شول على وحدة عددية اأكرب. وما يدل على ذلك اأن ال�شعوب "البدائية" 

تتوفر بدورها على نظام عددي؛ فقد »كانت تعرف اأن اثنني من اأي �شيء "زائد" اثنني من 

ال�شيء نف�شه ت�شاوي اأربعة، ل يف بع�ض احلالت فح�شب بل يف جميع احلالت. وانطالقا من 

هذه اخلطوة الأ�شا�شية اأوجدت الكثري من الثقافات نظمها العددية التي اتخذت يف العادة 

�شكل لغة مدونة تت�شمن ا�شطالحات مت�شابهة… ولذلك لي�ض هناك مكان اأو حلظة يف 

التاريخ )بداأ فيها علم احل�شاب(، اإذ كان النا�ض يعدون مثلما كانوا يتكلمون. واحل�شاب 

تكون  ل  اأن  �شبق،  ما  �شوء  على  املمكن،  ومن   .52zالقدمي الإن�شان  ما�شي  يف  بداأ  كاللغة 

معرفة الإن�شان القدمي باحل�شاب مقت�شرة على اإدراك جمموعة �شغرية من الأعداد. وهو 

الإدراك الذي ي�شكل احلدود التي تقف عندها الكائنات دون الإن�شان53.

-  يف ا�شتدلله على متيز الذكاء املنطقي الريا�شي عن الذكاءات الأخرى )خا�شة 

اأفراد فقدوا قدرتهم على احل�شاب، ومع ذلك  الذكاء اللغوي(، ي�شري جاردنر اإىل وجود 

بحب�شة  اإ�شابتهم  رغم  الأفراد،  من  كبري  عدد  يوجد  كما  �شليما.  اللغوي  ن�شاطهم  ظل  

كالمية، ميكنهم اإجناز األعاب تتطلب عمليات ح�شابية، اأو القيام مبعامالت نقدية اأو تدبري 

�شوؤونهم املالية. ويتفق معظم الباحثني على وجود قدرات ح�شابية منف�شلة: كالقدرة على 

املقادير  وفهم  بالعمليات احل�شابية،  املرتبطة  الرموز  واإدراك معاين  الأرقام،  رموز  فهم 

املتمثَّلة ذهنيا، بل وفهم العمليات احل�شابية نف�شها م�شتقلة عن الرموز التي ت�شري اإليها. 

واإذا كانت القدرة على قراءة واإنتاج الرموز الريا�شية تتمو�شع غالبا يف ال�شق الأي�شر من 

الن�شف  عمل  ت�شتدعي  واملفاهيم  الأرقام  بني  العالقات  فهم  على  القدرة  فاإن  الدماغ، 

الأمين منه. ولعل ذلك ما يف�شر احلالت التي توؤدي فيها ال�شعوبات اللغوية الأولية اإىل 

ا�شطراب يف قدرة فهم امل�شطلحات الريا�شية، مثلما يحول ا�شطراب القدرة على التوجه 

الف�شائي )يف الن�شف الأمين من الدماغ( دون ا�شتعمال الورقة والقلم يف اإجناز العمليات 

51 . جون ماكلي�ض، مرجع �شابق، �ض. 13.
52 .  ج.برونوف�شكي، ارتقاء الإن�شان، ترجمة موفق �شخا�شريو، املجل�ض الوطني للثقافة والغنون والآداب، الكويت، 

مار�ض 1981، �ض. 108-107.

53 . H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 167.
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احل�شابية اأو ال�شتدللت الهند�شية. كما توجد ا�شطرابات اأخرى ناجتة عن اإ�شابة الف�ض 

اجلبهي تعوق امل�شاب عن اإيجاد حل اأو خمرج خالل تعامله مع امل�شائل وامل�شكالت التي 

تطوي على خطوات عديدة. ورغم هذا التنوع يف عمل الدماغ، هناك اتفاق على اأن الف�ض 

اجلداري الأي�شر، ومناطق الرتابط ال�شدغي والقفوي املجاورة له، لها اأهمية خا�شة يف 

املجالت املنطقية والريا�شية. ومن �شاأن اأية اأعطاب يف هذه املنطقة من التلفيف الزاوي54 

 Syndrome deتوؤدي اإىل منط  من الإ�شابة )= متالزمة جري�شتمان اأن   Gyrus angulaire

Gerstmann ( تتدهور فيها القدرة على احل�شاب والر�شم، والقدرة على التمييز بني جهتي 

الي�شار واليمني يف املجال الإدراكي، والتعرف على الأ�شابع، مع حفاظ ن�شبي على �شالمة 

القدرات الأخرى. وي�شيف لوريا اإىل ذلك اأن اإ�شابة هذه املنطقة توؤدي اإىل تقل�ض يف قدرة 

التوجه ال�شليم يف املكان وفهم بع�ض البنيات النحوية55. 

الريا�شية،  املنطقية  للعمليات  الع�شبي  التنظيم  لهذا  تف�شريه  يف  جاردنر،  ويوؤكد 

وال�شتدللت  العمليات  اإجناز  املرونة يف  يتوفر على درجة عالية من  الب�شري  الدماغ  اأن 

املنطقية. كما تقدم نظرية بياجيه تف�شريا مقبول لهذا امل�شكل. ذلك اأن القدرة على اإجناز 

لدى  عامة  اأفعال  �شكل  البداية  يف  تتخذ  ـ  بياجيه  ح�شب  ـ  الريا�شية  املنطقية  العمليات 

عددا  القدرة  هذه  وت�شتدعي  والثانية.  الأوىل  ال�شنتني  خالل  تدريجيا  تنمو  ثم  الر�شيع، 

معينة  بوؤرا  ت�شيب  التي  الأعطاب  فرغم  ولذلك  معا.  ت�شتغل  التي  الع�شبية  املراكز  من 

بقدر ما  ترتبط مبركز معني،  اأنها ل  ُتنجز، مادام  اأن  العمليات  لتلك  الدماغ، ميكن  من 

ترتبط بتنظيم ع�شبي عام يتجاوز ما هو �شروري بالن�شبة له. مبعنى اأن القدرات املنطقية 

الريا�شية ل تتدهور من جراء مر�ض حمدد يف الدماغ، بل تتدهور نتيجة اإ�شابة الأجزاء 

الكربى من اجلهاز الع�شبي، كما هو ال�شاأن مثال يف حالة العته démence؛ وذلك على عك�ض 

الوظائف اللغوية واملو�شيقية التي ل تتدهور اإل نتيجة اإ�شابة يف مراكزها املحددة، وتبقى 

اإذا كانت القدرات املنطقية الريا�شية لها  �شليمة يف الإ�شابات العامة56. ومع كل ذلك، 

تنظيم ع�شبي اأكرث عمومية من القدرات الأخرى، واإذا كان هذا التنظيم ل يقدم موؤ�شرا 

كافيا على متيز الذكاء املنطقي الريا�شي، فيمكن الوقوف على  معظم موؤ�شرات ا�شتقالل 

هذا الذكاء من خالل جمموع اخل�شائ�ض التي متيز بنية  التفكري املنطقي الريا�شي.

-  من بني تلك املوؤ�شرات وجود اأفراد غري عاديني لهم موهبة متميزة يف الكفاءات 

54 .  التلفيف الزاوي هو اجلزء الوا�شل بني الف�شو�ض القفوية واجلدارية وال�شدغية. وعن ن�شاط هذه املنطقة تن�شاأ 
بع�ض القدرات اخلا�شة بالقراءة. 

55 . H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 167-168.
56 . Ibid, p. 168-169..
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حالت  هوؤلء  من  فائقة.  ب�شرعة  ح�شابية  عمليات  اإجناز  على  قدرة  ولهم  الريا�شية، 

املعتوهني النابغني كفئة تظهر منذ طفولتها قدرة فائقة يف �شرعة ودقة العمليات احل�شابية، 

القدرة احلا�شوبية عند هوؤلء  وتك�شف  الأخرى.  املجالت  بالرغم من تدهور قدراتها يف 

اأعداد كثرية جدا، وتخزين  بعملية اجلمع على  القيام ذهنيا  على عمليات مده�شة، مثل 

اختياره  يتم  لتاريخ  املوافق  الأ�شبوع  يوم  وحتديد  بالذاكرة،  الأرقام  من  طويلة  �شال�شل 

اأن هوؤلء الأفراد ل يهتمون  ع�شوائيا خالل القرون الثالثة الأخرية. ومن امللفت لالنتباه 

باكت�شاف م�شائل ريا�شية جديدة اأو حل م�شائل قدمية، اأو مبالحظة الطريقة التي حلت بها 

من طرف الآخرين؛ كما ل ي�شعون اإىل توظيف الريا�شيات لتدبري �شوؤونهم اأو حل م�شاكلهم 

اإن ميزتهم تكمن  اليومية، ول يهدفون اإىل اكت�شاف حلول للق�شايا العلمية العوي�شة. بل 

فقط يف متكنهم من جمموعة من املهارات والطرق التي جتعلهم ا�شتثنائيني57. ويعر�ض 

احل�شابية  العمليات  اإجناز  مبفرده  تعلم  من  منهم  الأطفال،  من  العديد  حالت  جاردنر 

الأربعة يف �شنته ال�شاد�شة، ومنهم من كان يتذكر �شال�شل لمتناهية من الأرقام كمواعيد 

القطارات واأعمدة ال�شرف املايل. ويف�شر جاردنر هذا النبوغ املبكر يف احل�شاب اأو العد 

التعاقبي بوجود تكاثر خلوي يف بع�ض مناطق الدماغ. ويف مقابل هوؤلء الأفراد ـ املعتوهني 

النابغنيـ  هناك فئات اأخرى تتميز بقدرات اأخرى عادية مع �شعف �شديد يف جمال الأرقام. 

ولعل اأو�شح مظهر على ذلك الأفراد الذين يعانون من مر�ضGerstmann املتمثل يف ع�شر 

معزول على تعلم احل�شاب، يكون مرفوقا عادة ب�شعوبات يف التعرف على الأ�شابع والتمييز 

الكتابة  يف  انتقائية  �شعوبات  يعانون  الأطفال  هوؤلء  اأن  ومع  والي�شار.  اليمني  جهتي  بني 

والتهجئة، فاإن لغتهم عادية، كما ل يوجد لديهم اأي تاأخر عقلي. ويرجع علماء الأع�شاب 

هذه ال�شطرابات اإىل عجز يف مناطق الدماغ اخلا�شة بالتعرف على النماذج واخلطاطات 

التي تنتظم داخل الف�ض الب�شري58. 

اأن الذكاء املنطقي الريا�شي يخ�شع مل�شار  -  توؤكد ال�شري الذاتية لكثري من العلماء 

جدا،  مبكر  �شن  يف  تظهر  الريا�شية  املنطقية  املوهبة  اأن  ذلك  وحمدد.  خا�ض  منائي 

اأن  والوا�شح  واخلربات.  التجارب  �شريع ومبعزل عن  ب�شكل  البداية  تنمو يف  اأن  وميكنها 

واأحيانا  بل  الأربعني،  ال�شن  قبل  تقع  الريا�شي  املنطقي  املجال  يف  العطاء  �شنوات  اأزهى 

قبل ال�شن الثالثني. ومن النادر جدا اإبداع اأعمال جديدة وقوية بعد هذه ال�شن. ففي هذه 

لقد  الريا�شي.  املنطقي  املجال  يف  وتاألقه  حيويته  اأوج  يف  الذهن  يكون  العمر  من  الفرتة 

لحظ عامل الفيزياء رابي I.I.Rabi، احلائز على جائزة نوبل، باأن العديد من الأ�شخا�ض 

57 . Ibid, p. 165.
58 . Ibid, p. 166.
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تقل�شت قدراتهم العلمية بعد الثالثني اأو الأربعني اأو اخلم�شني من عمرهم. ويرجع ذلك 

اإىل عوامل ع�شبية )نورولوجية( وفيزيولوجية؛ باعتبار اأن الذهن يكف عن العمل بنف�ض 

القوة واخل�شوبة، واأنه يفقد ـ مع التقدم يف العمر ـ قدرة اأ�شا�شية يف املمار�شة العلمية؛ اأي 

األفريد  قدرة التجريد: قدرة تذوق ما ل ميكن روؤيته، وروؤية ما ل ميكن �شماعه. ويذهب 

اآدلر A.Adler اإىل اأن معظم اأهم الأعمال الريا�شية اأجنزت يف �شن اخلام�شة والع�شرين اأو 

الثالثني59.

اإذا كانت اأعمال بياجيه رائدة ومتميزة يف جمال منو القدرات املنطقية الريا�شية لدى 

الأطفال، فاإنها تك�شف كذلك عن بدايات ومراحل زمنية معينة يف ظهور بع�ض املفاهيم 

ـ  الريا�شي  املنطقي  للتفكري  الأوىل  البدايات  ترجع  الطفل.  لدى  والريا�شية  الفيزيائية 

ح�شب بياجيه ـ اإىل الأن�شطة التي ميار�شها الطفل، خالل الأ�شهر الأوىل، على اأ�شياء الواقع 

التي حتيط به. وتكون معرفته بهذه الأ�شياء وتغرياتها مرتبطة بتجربته الآنية. لذلك يعترب 

غياب الأ�شياء عن جماله الب�شري انعداما لوجودها. ومع ال�شهر الثامن ع�شر ي�شرع الطفل 

الآين.  الب�شري  جماله  عن  غابت  واإن  حتى  الأ�شياء  وجود  ا�شتمراية  اأو  بقاء  اإدراك  يف 

ويعترب هذه الأ�شياء كواقع له وجود مو�شوعي م�شتقل عنه. ويتمكن بالتايل من ا�شتح�شارها 

والعودة اإليها، حتى يف حلظة غيابها. وي�شكل الوعي با�شتمرارية الأ�شياء  احلجر الأ�شا�ض 

لكل تطور لحق. ومع نهاية ال�شنة الثانية ي�شرع الطفل يف ا�شتخدام اللغة الأم، وتت�شكل لديه 

ال�شور والتمثالت العقلية الأولية، والتي من خاللها تت�شكل املفاهيم الأولية الب�شيطة. كما 

يتمكن من ت�شنيف الأ�شياء على اأ�شا�ض بع�ض خ�شائ�شها املتماثلة؛ مما يعني اأنه اكت�شب 

مفهوم "الفئة" اأو "املجموعة" مبعناها الأويل. لكن الأمر يتطلب �شنوات اأخرى كي يعمم 

هذه املعرفة على املظاهر الكمية. وابتداء من ال�شنة الرابعة ل يجد الطفل اأية �شعوبة يف 

ت�شنيف الأ�شياء املادية، بكيفية ح�شية، بح�شب لونها اأو �شكلها…اإلخ. وابتداء من ال�شنة 

ال�شاد�شة تظهر بالتدريج، وب�شكل ن�شبي، مفاهيم الحتفاظ )الحتفاظ بالكمية اأول، ثم 

الريا�شية  املنطقية  العمليات  ال�شابعة(  ال�شنة  )مع  بالتايل  وتبداأ  باحلجم(.  ثم  بالوزن، 

خالل  من  وعك�شها  العملية  بني  والربط  والتجميع  التعدي  عمليات  خا�شة  )احل�شية(، 

و�شائل واأن�شطة ح�شية. وبعد ت�شكل هذه املفاهيم والعمليات يتبلور مفهوم العدد والعمليات 

ثالث  وجود  على  بياجيه  جتارب  تدل  ـ  مثال  ـ  التوازي  اختبارات  خالل  فمن  احل�شابية. 

اإىل حتقيق  ال�شنة اخلام�شة ل يتو�شل الطفل  التوازي: فاإىل حدود  مراحل يف منو عملية 

التوازي بني املجموعتني. ويف املرحلة الثانية يتو�شل اإىل ذلك، لكنه يف�شل يف حل امل�شاألة 

عند اإدخال بع�ض التحويالت على اإحدى املجموعتني. ومع ال�شنة ال�شابعة يتو�شل االطفل 

59 . Ibid, p. 164.
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اإىل حتقيق التوازي وحل امل�شاألة. وهذا يرتبط بقدرة الطفل على اإدراك العدد والحتفاظ 

العدد والقيام بالعمليات احل�شابية، مقارنة مع  اإدراك  تاأخر الطفل يف  بالكمية60. ويدل 

مفاهيم وعمليات اأخرى، على حتقق انتقال من املنطق اإىل الريا�شيات، ذلك »اأن اإدراك 

وهو  الذهنية،  العمليات  منو  على  يدل  العدد  املنطق…اإن  ي�شتدعي  القيا�ض  اأو  العدد 

انبناء يعتمد على الت�شل�شل واملعادلة، وتداخل الوحدات العددية املختلفة )جمع، �شرب، 

حفظها  التي  والأعداد  الأرقام  بع�ض  �شفويا  الطفل  يعد  اأن  يكفي  ل  ق�شمة…(.  طرح، 

اأو اكت�شبها ب�شورة اآلية…اإن مفهوم العدد ي�شتدعي تنظيما يف حقل الإدراك والعمليات 

من  تبقى  احل�شابية  والعمليات  العدد  مفهوم  اأن  بياجيه  مالحظات  الذهنية…ومن 

العمليات ال�شعبة بالن�شبة للطفل حتى ال�شاد�شة. وهذه ال�شعوبات تتدرج بالن�شبة لطبيعة 

العمليات العددية«61. مبعنى اآخر، اأنه يف ال�شنة ال�شاد�شة اأو ال�شابعة ي�شل الطفل م�شتوى 

"الريا�شي" الذي تكلم عنه بياجيه62. لكن العمليات ال�شابقة حتدث عمليا وعلى اأ�شياء 
لو كانت تندرج داخل عمليات ح�شابية؛ مما  الأ�شياء كما  اأن الطفل يعالج  مادية. مبعنى 

يبني اأن كل الأ�شكال املنطقية الريا�شية للذكاء لها جذور يف التعامل احل�شي مع الأ�شياء.

لكن يف ال�شنوات الالحقة يقوم الطفل با�شتدماج هذه الأفعال والعمليات احل�شية، ولن 

يكون يف حاجة اإىل ا�شتعمال الأ�شياء، بل ميكنه بب�شاطة اأن ينجز ذهنيا عمليات املقارنة 

واجلمع والطرح …اإلخ؛ كما ي�شبح متيقنا من خطواتها ونتائجها. ولن ينده�ض الطفل من 

كونه وجد نف�ض النتيجة بالرغم من تغيري ترتيب الأ�شياء؛ باعتبار اأن ال�شرورة املنطقية 

من  الأوىل  ال�شنوات  يف  العادي  الطفل  يتمكن  هكذا  العمليات63.  لهذه  مالزمة  خا�شية 

املراهقة ـ يف املجتمع الغربي كعينة يف درا�شات بياجيه ـ من اإجناز عمليات عقلية �شورية، 

لي�ض على الأ�شياء نف�شها اأو �شورها اأو مناذجها، بل على الكلمات والرموز وعالقاتها. كما 

يتمكن من و�شع جمموعة من الفر�شيات، وا�شتنتاج نتائج من كل واحدة منها. واإذا كان 

فاإنه  لتحويلها،  اأفعال  عليها  وميار�ض  اأخرى،  اإىل  اأ�شياء  ي�شيف  املرحلة  قبل هذه  الطفل 

الآن ي�شيف رموزا اإىل طريف املعادلة اجلربية، وميار�ض عمليات عقلية لتحويلها64. لكن 

اإل يف  يتم  ل  العايل  امل�شتوى  الريا�شية ذات  املنطقية  العمليات  اإجناز مثل هذه  كان  اإذا 

املراهقة، فاإنه يرتبط اأي�شا مبدى قدرة خاليا الدماغ على حتقيق ذلك، كما يثري اإ�شكالت 

بالن�شبة لأ�شخا�ض را�شدين ل ي�شتطيعون متابعة كل خطوات عمليات ال�شتدلل. 

60 . مرمي �شليم، علم تكوين املعرفة: اب�شتمولوجيا بياجيه، معهد الإمناء العربي، بريوت، 1985، �ض. 73.
61 . املرجع ال�شابق، �ض. 71.

62 . H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 140.
63 . Ibid, p. 140-141.
64 . Ibid, p. 141.
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اأن منوذج بياجيه ل يقت�شر فقط على منو مفاهيم الأعداد والعمليات  الوا�شح  من 

الزمان،  اأخرى )املكان،  احل�شابية، بل ي�شمل مفاهيم وعمليات منطقية ريا�شية وعلمية 

لكن يبدو من اخلطاأ تعميم منوذج بياجيه على جمالت اأخرى كاملو�شيقى  ال�شببية…(. 

بياجيه،  نظرية  طالت  التي  العديدة  النتقادات  من  وبالرغم  الجتماعية.  التفاعالت  اأو 

خا�شة حول طبيعة املراحل وعينات الفئات املدرو�شة، فاإن اأهمية نظريته تكمن يف اإبرازها 

ينجزها  التي  الأفعال  اأي  الريا�شي،  املنطقي  النمو  عليها  ينبني  التي  الأ�شا�شية  للعوامل 

اأ�شياء العامل، واأهمية اكت�شاف العدد، والنتقال املتدرج لالأفعال املادية على  الطفل على 

الأ�شياء اإىل التحويالت امل�شتدجمة لهذه الأفعال، والطبيعة اخلا�شة للمراحل العليا للنمو 

التي تربز فيها عمليات منطقية ريا�شية من م�شتوى عال. ويعترب جاردنر اأن من امل�شاهمات 

الرا�شخة التي تنطوي عليها نظرية بياجيه كونها اأبرزت الطابع التكاملي لبع�ض البنيات 

العقلية. مما يعني ـ ح�شب جاردنر ـ اأن حقول الأعداد والريا�شيات واملنطق والعلوم ت�شكل 

عائلة واحدة من القدرات املرتابطة فيما بينها. وهناك العديد من الباحثني من اأكد على 

وجود عالقات قوية بني تلك احلقول. فقد �شبق لأكرب ريا�شيي القرن الثامن ع�شر اأولري 

اأ�شا�شا لتطور الريا�شيات. وهو املنحى الذي �شار فيه  اأن جعل من العدد   Lèonard Euler

من  اأنه   B.Russell را�شل  برتراند  اعترب  كما   .Brian Rotman رومتان  الريا�شيات  عامل 

امل�شروع  من  اأنه  يبدو  لذلك  والريا�شيات.  املنطق  بني  فا�شل  خط  و�شع  اليوم  امل�شتحيل 

احلديث ـ من الزاوية ال�شيكولوجية ـ عن جمموعة مندجمة من القدرات، خا�شة واأن منو 

التفكري الفردي نحو الأن�شاق ال�شورية املجردة يتم انطالقا من اأفعال ومالحظات الفرد 

على اأ�شياء العامل املادي، حيث تغدو العالقات بني الأ�شياء هي مو�شوع التفكري املنطقي، 

اأكرث مما هي مو�شوع املالحظة التجريبية. وبالتايل تكون النتيجة، يف نهاية املطاف، اأن 

الق�شايا  بعالقة هذه  اهتمامه  من  اأكرث  الق�شايا  بني  العالقات  على  ي�شتغل  املنطق  رجل 

بالوقائع التجريبية.   

اإذا كانت الأداءات اللغوية يف متناول �شريحة وا�شعة من النا�ض، فاإن العك�ض هو    -

الذي يحدث بالن�شبة لو�شعية الريا�شيات. ذلك اأن معظم النا�ض يجدون �شعوبة يف التعامل 

مع الأفكار والأعمال الريا�شية. ومع ذلك اإذا كان بع�ض الريا�شيني اأنف�شهم ـ كالريا�شي 

املعا�شر اأندروو كلي�شون Andrew Gleason ـ يعرتفون ب�شعوبة ا�شتيعاب التعريفات واحلدود 

الريا�شية بالن�شبة لغري املتخ�ش�شني، فهناك علماء اآخرون من خارج جمال الريا�شيات 
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  Michael Polanyi يوؤكدون العك�ض. يعرتف الكيميائي والفيل�شوف الهنغاري ميخائيل بولنيي

1976-1891)( اأنه مل يكن يتوفر على ر�شيد ذهني �شروري لالإملام بعدد كبري من مظاهر 

جماعات  اأو  نخب  على  حكر  فهمها  اأن  الريا�شيون  يعترب  والتي  املعا�شرة،  الريا�شيات 

التوفر على  اللغوية  اأنه مثلما يتطلب الأمر يف فهم متوالية من الرموز  معينة65. والواقع 

جملة  لفهم  كذلك،  ال�شروري  فمن  والدللة،  الرتكيب  م�شتوى  يف  لغوية،  قدرة  من  اأكرث 

ريا�شية، تركيب متوالية من الرموز وا�شتعمال جمموعة من العمليات على هذه الرموز. ومن 

اأجل فهم ال�شريوات التي يقت�شيها التفكري الريا�شي يحيل جاردنر اإىل عامل الريا�شيات 

الفرن�شي هرني بوانكاري Henri Poincaré  (1854-1912( الذي ينطلق من �شوؤال مربك: اإذا 

اأنها توجد بالت�شاوي  كانت الريا�شيات ل تطبق �شوى قواعد املنطق، والتي من املفرت�ض 

لدى كل النا�ض العاديني، فلماذا يجد بع�ض الأفراد �شعوبات يف فهمها؟ يجيب بوانكاري 

باأنه عندما نتعامل مع �شل�شلة من القيا�شات املنطقية، والتي تكون نتيجة كل واحدة منها 

مبثابة مقدمة للتي تليها، قد يحدث لدينا �شهو اأو ن�شيان حلقة ما )اأي ق�شية ما( يف �شل�شلة 

ال�شتدلل، اأو نقوم بتحويرها دون انتباه من طرفنا. واإذا كانت اأخطاء ال�شتدلل ترجع يف 

العمق اإىل هذين العاملني )الن�شيان وعدم النتباه(، فذلك يعني اأن القدرة على التذكر 

وال�شتعمال املنا�شب للق�شايا تعترب �شرطا �شروريا للذكاء الريا�شي. مبعنى اأن الريا�شي 

يف حاجة اإىل ذاكرة منتبهة ووفية  وقدرات انتباهية متميزة. لكن رغم ذلك توجد حالت 

تطرح مفارقة اأ�شا�شية: فهناك العديد من الأفراد املتمكنني من الريا�شيات ممن لي�شت 

لديهم ذاكرة ول انتباها قويني، كما اأن هناك اأ�شخا�شا لهم ذاكرة قوية اأو قدرة عالية على 

النتباه، ولكنهم اأقل  موهبة يف الريا�شيات. يرى بوانكاري اأنه اإذا كان من املمكن اكت�شاب 

القدرة على متابعة اأو القيام ب�شل�شلة من ال�شتدللت، فاإن ال�شتدلل لي�ض جمرد جتميع 

ونظام  معني.  لنظام  تخ�شع  قيا�شات  من  يرتكب  اإنه  بل  القيا�شات،  من  ملجموعة  ب�شيط 

يقت�شي عمليات  النظام  واإدراك هذا  ذاتها.  العنا�شر  بكثري من  اأهم  ال�شتدلل  عنا�شر 

تتجاوز الذاكرة. فال يكفي للمنطقي اأن يجزئ كل ا�شتدلل اإىل عدد من العمليات الأولية، 

واأن يالحظ �شحة كل واحدة منها، ليدرك املعنى ال�شحيح لال�شتدلل ككل؛ اأي ل يكفي 

العتماد على الذاكرة، حتى لو متكنت من تكرار كل عمليات ال�شتدلل وبنف�ض الرتتيب، 

للحكم على �شحته. وبالتايل فمهما بلغ عقل املنطقي من قدرة التحليل، فاإنه ل ي�شتطيع 

اإدراك النظام ككل. لذلك فهو يف حاجة اإىل ملكة تريه الهدف من بعيد. ولي�شت هذه امللكة 

 65 .  يعترب ريت�شارد فينمان اأنه من ال�شعب على من ل يعرف �شيئا يف الريا�شيات اأن يعرب وينقل اإح�شا�شه بجمال
 الطبيعة. ويذهب اإىل تاأكيد نوع من التمييز بني ثقافتني تف�شالن بني فئتني من النا�ض، من يتوفر ومن ل يتوفر على
Richard Feynman, La nature des lois physiques, Rالفهم الكايف للريا�شيات لتذوق جمال الطبيعة.  -

bert Laffont, Paris, 1970, p.68-69.                                              
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�شوى  احلد�ض: فاأثناء م�شاهدة مباراة ال�شطرجن ـ يقول بوانكاري ـ ل يكفي الإملام بقواعد 

اللعب لفهم املباراة، لأن ذلك ل يعني �شوى معرفة اأن كل نقلة قد متت ح�شب قواعد معينة. 

وهو امتياز  �شئيل القيمة. بل اإن فهم املباراة اأمر اآخر، يتجلى يف معرفة ملاذا ينقل الالعب 

هذه القطعة بدل تلك والتي كان من املمكن حتريكها دون م�شا�ض بقواعد اللعب؛ اأي يتجلى 

يف اإدراك ال�شبب اجلوهري الذي يجعل من �شل�شلة النقالت املتتالية كال منظما. اإنها ملكة 
�شرورية بالن�شبة للالعب املبدع66. هكذا مييز بوانكاري بني قدرتني ريا�شيتني: الأوىل هي 

القدرة على التذكر اخلال�ض للخطوات التي ت�شكل �شل�شلة ال�شتدلل، والتي تكفي ل�شتح�شار 

بع�ض الق�شايا. والثانية ـ وهي الأهم ح�شب بوانكاري ـ تتعلق بفح�ض طبيعة الروابط بني 

الق�شايا. فاإذا كانت الذاكرة �شرطا اأو فعال مالزما لعمل الريا�شي يف العمليات اجلزئية 

نظام  اأن  لإدراكه؛ ذلك  الذاكرة  تكفي  ل  ما  النظام  ال�شتدلل من  ففي هذا  ل�شتدلله، 

ال�شتدلل، بحكم اأنه يكت�شي اأهمية اأكرث من العنا�شر ذاتها، يتطلب نوعا من الإح�شا�ض 

املبا�شر به، اأي حد�شا له. وعندما يتوفر هذا احلد�ض لن يكون هناك اأي تخوف من ن�شيان 

اأي عن�شر اأو حلقة يف ال�شتدلل، لأن كل عن�شر �شيكون مبثابة حلقة حتتل مكانها املنا�شب 

داخل ال�شل�شلة. وميكن اأن يحدث ذلك دون اأدنى جمهود من الذاكرة. وعلى هذا الأ�شا�ض 

اإذا كانت القدرات العقلية يف اأي حقل منت�شرة ب�شكل غري مت�شاو بني الأفراد، فهناك حقول 

اأخرى جد قليلة تتباين فيها الفوارق ب�شكل وا�شع، ال�شيء الذي يجعل املواهب العامة التي 

يتوفر عليها الأفراد املوهوبون يف هذه احلقول اأكرث و�شوحا ومتيزا. وكما يوؤكد بوانكاري، 

اإذا كانت القدرة على تتبع �شل�شلة من العمليات ال�شتدللية يف املتناول، فاإن القدرة على 

خلق اأعمال ريا�شية جديدة هي التي تبدو مهمة ونادرة67. فما هي اخل�شائ�ض التي متيز 

الأفراد ذوي املوهبة الريا�شية؟          

ح�شب األفرد اآدلر، نادرا ما تكون قدرات الريا�شيني منت�شرة خارج جمال تخ�ش�شهم. 

ولذلك فمن النادر ـ ح�شب جاردنر ـ اأن يتوفر الريا�شي على مواهب يف جمالت التجارة 

 ÉŸ .والقانون؛ لأن ما مييزه هو امليل اإىل التجريد وا�شتك�شاف امل�شائل الريا�شية ال�شعبة

و�شع اخلوارزمي اجلرب كفرع للريا�شيات، مل يقت�شر هدفه على متكني علماء امل�شلمني 

من حل م�شائل عملية تتعلق بتوزيع الإرث، بل »جتاوز هذه ال�شوؤون الدنيوية، ذلك اأنه كان 

كذلك  الريا�شي  مييز  وما  املعادلت«68.  علم  باعتباره  للجرب  النظرية  باملناحي  مهتما 

ميله اإىل الدقة املطلقة وال�شك الدائم. فهو ل يقبل اأية ق�شية على اأنها �شحيحة دون اأن 

66 . هرني بوانكاري، قيمة العلم، ترجمة امليلودي �شغموم، دار التنوير، بريوت، 1982، �ض. 21.
 67 . H.gardner,  . , p. 147.

68 .  جون ماكلي�ض، مرجع �شابق، �ض. 167.
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اأ�شا�شية  اأو مقدمات  مبادئ  على  تقوم  دقيق، وعرب خطوات  ب�شكل  عليها  بالربهنة  يقوم 

بناء  يف  احلرية  من  وا�شعا  جمال  ملتخ�ش�شها  متنح  الريا�شيات  كانت  واإذا  و�شرورية. 

النماذج، فاإن كل نظرية ريا�شية ينبغي اأن تكون يف نهاية املطاف ـ ح�شب جاردنر ـ تف�شريا 

مالئما للواقع املادي، �شواء يف ارتباط مبا�شر اأو غري مبا�شر باملنت الأ�شا�شي للريا�شيات، 

والتي تنطوي بدورها على تطبيقات مادية مبا�شرة. وما يحفز الريا�شي يف عمله هو اإميانه 

الآخرون  بها  يت�شور  التي  الطريقة  اأن تغري  �شاأنها  نتيجة جديدة من  ابتكار  بقدرته على 

مييز  وما  الر�شام.  اأو  ال�شاعر  كمثل  مثله  مناذج،  مبدع  الريا�شي  اإن  الريا�شي.  النظام 

بالإ�شافة  اأفكار69.  من  تتكون  اأنها  باعتبار  ودميومتها  ا�شتمراريتها  الريا�شية  النماذج 

ال�شتدللت خا�شية جوهرية  �شل�شلة طويلة من  معاجلة  على  القدرة  تعترب  �شبق  ما  اإىل 

يف املوهبة الريا�شية. وميكن اأن يبداأ م�شار ال�شتدلل حد�شيا؛ ال�شيء الذي اأكده العديد 

يوؤ�ش�شوا خطوات  اأن  قبل  اأو اجتاه  ا�شتباق حل  اأو  توقع  الذين متكنوا من  الريا�شيني  من 

الذين قادتهم حدو�شهم، فوجهتهم منذ  الريا�شيني  بوانكاري عن  ا�شتاللتهم. ويتحدث 

الوهلة الأوىل اإىل اكت�شافات �شريعة، ولكنها موؤقتة70. ولذلك اإذا اقتنع الريا�شي بحدو�شه، 

فعليه اأن يوؤ�ش�ض قناعاته ب�شكل مف�شل، وبدون اأي خطاأ يف التعريف اأو ال�شتدلل. ويكفي 

اأي خطاأ ناجت عن اإهمال  )كن�شيان خطوة(  اأو جتاوز )كاأن يطرح فر�شية غري �شرورية( 

لهدم قيمة م�شاهمته الريا�شية71.       

اإن التطور الذي ح�شل يف جمال الريا�شيات، منذ قرن، جعلها اأكرث جتريدا. وهو ما 

اأخرى  ـ يعتمد عمليات  ـ على امل�شتوى الإن�شاين والفردي  جعل التفكري املنطقي الريا�شي 

العدد  اأي  ظهور مفهوم  اأول عملية جتريد،  التطور من خالل  اأكرث تعقيدا. لقد بداأ هذا 

نف�شه، مبا يحمله من تباين الوحدات الرقمية. وكل احل�شارات الإن�شانية و�شلت اإىل هذا 

امل�شتوى من التجريد. وبعد ذلك مت ابتكار اجلرب، حيث مت النظر اإىل الأعداد كن�شق، وحلت 

املتغريات حمل اأرقام معينة. اإن جتريد وتعميم مفهوم العدد، ثم مفهوم املتغري، واأخريا 

مفهوم الدالة، كل ذلك اأدى اإىل الو�شول اإىل درجة عالية من التفكري القائم على التجريد 

69  .H. gardner,  op.cit, p. 148.
 øe{ اإطار متييزه بني الطريقة املنطقية )التحليلية( والطريقة احلد�شية  )الهند�شية(:  .   يقول بوانكاري يف   70
غري املمكن اأن ندر�ض اأعمال كبار الريا�شيني، وحتى اأعمال ال�شغار منهم، من غري اأن منيز فيها بني …نوعني من 

الفكر متباينني كليا: ال�شنف الأول من هوؤلء الريا�شيني منطقي بالدرجة الأوىل، ونحن عند قراءة اأعمالهم جندها 

التمهيدية يف  باأعماله  يقوم  الذي  "فوبان"  اإل خطوة خطوة، على طريقة  يتقدموا  اأنهم مل  بالعتقاد يف  ت�شتهوينا 

امليدان احلربي من غري اأن يرتك اأي �شيء لل�شدفة. اأما ال�شنف الثاين من اأولئك الريا�شيني في�شرت�شد باحلد�ض، 

ويحقق اأ�شحابه من املحاولة الأوىل فتوحات �شريعة ولكن اأحيانا موؤقتة، كفر�شان مقدمة ج�شورينz. هرني بوانكاري، 

مرجع �شابق، �ض. 13.

71  . H. gardner, op.cit, p. 149.
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والتعميم. واإذا كان الرتقاء يف �شلم التجريد م�شاألة �شعبة لدى العديد من الأفراد، فالأن 

الريا�شيات تقت�شي بذل جمهود عقلي طويل النف�ض. لذلك يطلب من الريا�شي اأن يركز 

كل طاقته العقلية ل�شاعات طوال حول م�شائل عوي�شة. ل ت�شعفه اللغة العادية، ول ين�شغل 

يجب  اخلا�ض.  وتفكريه  واأوراقه  نف�شه  مع  متوحدا  يوجد  بل  العابرة؛  اليومية  بالعالقات 

اكتئاب.  اأو حتى �شحية  توترات خطرية،  يكون �شحية  ما  وغالبا  ب�شكل �شارم،  يفكر  اأن 

ولكن من املمكن كذلك اأن حتول الريا�شيات �شد م�شاعر القلق، مادام الريا�شي ـ ح�شب 

نف�شها72.  الريا�شيات  يف  و�شعادته  ماأواه  يجد  ـ   stanislaw Ulam اأولم  الريا�شيات  عامل 

ومن بني العوامل الأ�شا�شية التي تثري يف الريا�شي م�شاعر الن�شوة والن�شراح والر�شى تلك 

اللحظة التي يتو�شل فيها اإىل حل م�شكلة مل جتد لها حال من قبل، اأو ابتكار حقل ريا�شي 

جديد، اأو اكت�شاف عن�شر يوؤ�ش�ض الريا�شيات، اأو تخيل عالقات بني حقول ريا�شية كانت 

غريبة عن بع�شها، اأو حد�ض متاثالت اأو تناق�شات بني العنا�شر. كما ي�شكل ال�شفر يف عامل 

ن�شوة  املمكنة، م�شدر  املمكنة وغري  والعوامل  واملفارقات،  والالواقعية،  الأرقام اخليالية، 

للريا�شي. 

اإذا كانت معرفة وحل امل�شائل الريا�شية املهمة خا�شيتني توجدان يف  وعلى العموم، 

قلب الإجنازات الريا�شية، واإذا كان ذلك ي�شكل غالبا لغزا غام�شا بالن�شبة ملعظم النا�ض، 

لذلك  امل�شائل.  تلك  حل  على  الأفراد  مل�شاعدة  تف�شريية  مناذج  و�شعوا  الريا�شيني  فاإن 

والتحليل  وال�شتنباط  ال�شتقراء  عمليات  على  تقوم  بيداغوجية   طرقا  واأ�ش�شوا  اعتمدوا 

والرتكيب، والربهان املبا�شر والربهان باخللف…اإلخ. وهي طرق جت�شد ـ كما هو وا�شح ـ 

عمليات متيز الذكاء الريا�شي.

  كان احلديث ال�شابق مقت�شرا على العمليات التي تخ�ض عمل الريا�شي. والوا�شح 

اأن هناك عمليات اأخرى تنتمي اإىل نف�ض جمموعة الذكاء املنطقي الريا�شي. يتعلق الأمر 

عليه،  التاأكيد  ينبغي  وما  التجريبي.  معناها  يف  العلمية  املمار�شة  تخ�ض  التي  بالعمليات 

هناك  فلي�ض  قوية.  قرابة  والريا�شيات  ال�شابق(  )باملعنى  العلم  بني  اأن  الإطار،  هذا  يف 

مرحلة يف التاريخ انف�شل فيها تطور العلم عن الريا�شيات. لكن مع ذلك، اإذا كان العامل 

اليوم يحتاج اإىل الريا�شيات، باعتباره ل ي�شتغل على املعطى اخلام، بل على مو�شوع مبني 

على اأ�شا�ض العالقات املجردة بني عنا�شره )وهو اأ�شا�ض ي�شتمده من الريا�شيات(، فاإنه 

الريا�شي  اإن  الريا�شيات.  اهتمام  ومركز  العلم  اهتمام  بوؤرة  بني  التمييز  ال�شروري  من 

ي�شعى اإىل ا�شتك�شاف الأن�شاق املجردة كغاية يف ذاتها، يف حني يهدف العامل اإىل تف�شري 

و�شف  من  متكن  ونظريات  مناذج  لبناء  و�شيلة  الريا�شيات  من  متخذا  املادي،  الواقع 

72  .Ibid, p. 150.
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الكائنات  اأو  والكيمياء(  )الفيزياء  املادية  الأ�شياء  كان عامل  �شواء  العامل،  نظام  وتف�شري 

احلية  )البيولوجيا( اأو الكائنات الإن�شانية ) العلوم الإن�شانية والعلوم ال�شلوكية( اأو الذهن 

الإن�شاين )العلم املعريف(73. ي�شاف اإىل هذا التمييز اخلا�ض ببوؤرة الهتمام بني حقلي 

العلوم متييز اآخر حتقق بف�شل التطورات العلمية التي مكنت العلوم من حتقيق ا�شقالليتها، 

فاأ�شبحت تعتمد مناهج ومناذج تف�شريية خا�شة بها، وت�شعى اإىل بناء نظريات تتعلق بكل 

علم على حدة. وبالرغم كذلك من وجود علماء اكت�شبوا املوهبتني معاـ  العلمية والريا�شية، 

كما هو ال�شاأن بالن�شبة جلاليلي ونيوتن مثال ـ  فاإن املوؤكد اأن الدوافع التي توجه عمل العامل  

اأن�شاق ريا�شية(.  الريا�شيات )خلق  التي توجه رجل  تلك  الطبيعة( تختلف عن  )تف�شري 

ينظر  والريا�شني.  العلماء  بني  التوتر  من  لنوع  موؤ�ش�شا  عامال  الختالف  هذا  يعترب  كما 

الريا�شي اإىل رجل العلم نظرة فوقية ويحكم عليه باأنه ين�شغل باملمار�شة والتطبيق، دون 

الأفكار يف حد ذاتها. كما يحكم العامل على الريا�شي باأنه يبتعد عن الواقع وين�شغل دوما 

بالأفكار. ودون الذهاب بعيدا يف هذا التعار�ض، يبقى من املوؤكد اأن هناك نوعا من التباين 

بني املواهب والقدرات التي يتطلبها كل من احلقلني، الريا�شي والعلمي. ول ميكن الدمج 

اعتبارات  تتاأ�ش�ض فقط على  ل  ـ   اإين�شتاين  يوؤكد  ـ كما  الفيزياء  لأن احلقيقة يف  بينهما، 

يكفي  ما  يتوفر على  يكن  باأنه مل  الوقت  نف�ض  ريا�شية ومنطقية حم�شة. وهو يعرتف يف 

من قوة احلد�ض يف حقل الريا�شيات. وذلك على عك�ض حد�شه الفيزيائي الذي اأو�شله اإىل 

اكت�شافاته الكربى.

اإذا كان اهتمام العلماء بالظواهر املادية يتاأ�ش�ض على اعتمادهم جمموعة من القواعد 

واملبادئ التف�شريية، فاإن كل تقدم علمي يف حقلهم يظل رهينا باإيجاد عالقات �شببية بني 

العنا�شر والظواهر املتباينة وفق قواعد ب�شيطة. وهي قدرة تختلف عن القدرات الريا�شية 

املح�شة. ولعل ذلك ما يف�شر ال�شعوبة التي تواجه الريا�شي يف فهم طبيعة حد�ض نظام 

اأ�شئلة  الكبار يف طرح  العلماء  التي متيز  الأ�شا�شية  وتكمن اخلا�شية  الطبيعية.  الظواهر 

جديدة ل �شابق لها، والبحث عن اأجوبة من �شاأنها تغيري نظرة الإن�شان اإىل العامل. لذلك 

يوؤكد اإين�شتاين باأن طرح امل�شاكل و�شياغة الأ�شئلة اأهم بكثري من تقدمي جواب عنها، ذلك 

اأو احتمالت جديدة، وت�شور امل�شاكل القدمية من زاوية نظر  اأ�شئلة واإمكانيات  اإنتاج  اأن 

جديدة، كل ذلك يتطلب خيال اإبداعيا، ويوؤ�شر على تقدم حقيقي داخل العلم74. وتاريخ 

العلم يزخر باأمثلة حول منط و�شيغة الأ�شئلة التي كان يطرحها العلماء، والتي مكنتهم من 

 73 .Ibid, p. 155.
74 . Einstein & Infeld, l’évolution des idées en physiques, Petit bibliothèque payot, Paris, 
1981, p. 89  . 
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  (1766-1844)  John Dalton حتقيق اكت�شافاتهم. فقد كانت للعامل الربيطاين جون دالتون

عادات رتيبة منتظمة: » فقد ظل مدة �شبعة وخم�شني عاما يتنزه كل يوم يف �شواحي مدينة 

رتيب  عمل  وهو  احلرارة.  ودرجة  املطر،  هطول  مقدار  خاللها  يقي�ض  وكان  مان�ش�شتري، 

ب�شكل غري عادي يف ذلك الطق�ض. ومل يخرج من اأكدا�ض تلك املعلومات ب�شيء. ولكن من 

�شوؤال واحد باحث يكاد يكون طفوليا نبع من ت�شاوؤل طفويل �شاذج حول اأوزان املواد التي 

ال�شوؤال جاءت النظرية الذرية احلديثة.  تدخل يف تركيب اجلزيئات الب�شيطة. من ذلك 

 .75zوذلك هو جوهر العلم. اطرح �شوؤال غري وارد جتد نف�شك يف الطريق اإىل جواب وارد

واإذا كانت عبقرية اإين�شتاين قد متثلت يف م�شاءلته للطابع املطلق للزمان واملكان، فقد كان 

مراهقا بعُد ملا ت�شاءل عن الكيفية التي �شتكون عليها التجربة الإن�شانية لو نظر اإليها من 

وجهة نظر ال�شوء: كيف ميكن اأن يبدو العامل لو امتطينا �شعاعا من ال�شوء؟ والأ�شعب هنا 

لي�ض اجلواب يف حد ذاته، بل اإدراك وطرح ال�شوؤال؛ »وهنا ـ يقول اأحد معا�شري اإين�شتاين ـ 

تكمن عبقرية رجال مثل نيوتن واإين�شتاين: ذلك اأنهما يطرحان اأ�شئلة �شفافة بريئة يت�شح 

اأن اإجاباتها حتمل يف طياتها الكوارث. وقد �شمى ال�شاعر وليام كاوبر نيوتن"احلكيم الذي 

ي�شبه الطفل" ب�ش�شب تلك اخلا�شية. كما اأن هذا الو�شف يالئم متاما الده�شة من العاملمَ 

اإين�شتاين. فخالل حديثه عن ركوب حزمة ال�شوء  التي كانت مرت�شمة على ق�شمات وجه 

اأو عن ال�شقوط خالل الف�شاء، كان لدى اإين�شتاين دائما الكثري من الأمثلة والإي�شاحات 

املفكرين  وكل  نيوتن  مثل  فاإين�شتاين،  املبادئ…  تلك  تو�شح  التي  والب�شيطة  اجلميلة 

العلميني، كانت لديه نظرة عميقة موحدة للكون. وهذه النظرة تنجم عن تب�شر واإدراك 

واملعرفة  الإن�شان  بني  العالقات  فهم  خا�ض  وب�شكل  نف�شها،  الطبيعة  لعمليات  عميقني 

وجتارب  �شابقة  افرتا�شات  من  والتاأكد  اأ�شئلته،  عن  الإجابة  اأجل  ومن  والطبيعة«76. 

ل�شنوات  بجد  ي�شتغل  اأن  اإين�شتاين  على  كان  الن�شبية،  نظرية  بناء  اأجل  ومن  افرتا�شية، 

ففي تلك الأيام"مل يتوقع اأحد  طويلة، يقول عنها باأنها »"كانت …اأ�شعد �شنوات حياتي". 

البي�شات  و�شع  اإين�شتاين يف  ا�شتمر  ذلك  ورغم  وبالطبع  بي�شات ذهبية".  اأنتج  اأن  مني 

الذهبية، مثل اأبحاث تاأثريات الكم والنظرية العامة يف الن�شبية ونظرية احلقل. ومع هذه 

الأعمال جاء التاأكيد ب�شحة نتائج اأبحاث اإين�شتاين الأوىل«77. والوا�شح من خالل هذه 

الأمثلة التاريخية اأن م�شاريع العلماء مل تتاأ�ش�ض فقط على عمل تقني منهجي حم�ض، بل 

انبنت اأي�شا ـ واأ�شا�شا ـ على نظر فل�شفي يتعلق بالإميان اأو العتقاد بالطريقة التي تتحرك 

75 .  ج.برونوف�شكي، مرجع �شابق، �ض. 105.

76 . املرجع ال�شابق، �ض. 196-191.

77   نف�ض املرجع، �ض. 197-196.
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وتنتظم بها اأ�شياء وظواهر العامل. ففي حالة اإين�شتاين، يعترب اإميانه بوجود قوانني ب�شيطة 

تتوحد من خاللها خمتلف الظواهر دون اأن ت�شمح لأي تدخل من ال�شدفة، جزءا اأ�شا�شيا 

يف نظام اأبحاثه. لقد كانت »نظرته اإىل الطبيعة هي نظرة اإن�شان اإىل �شيء خلقه اهلل فاأبدع 

الذي كان يكرره دائما. فقد كان مولعا باحلديث عن اهلل، كقوله"اهلل  الأمر  خلقه. وهو 

ل يلعب الرند"78z. وهكذا بالرغم مما يقدمه العلماء من �شروط منهجية تتعلق بالدقة 

واملو�شوعية والن�شقية، فاإنهم يتعاملون عمليا مع العلم وفق معتقدات لها عمق ديني؛ اأي 

يطرحون ق�شايا فل�شفية حول طبيعة العامل ومعنى احلياة. لقد ا�شتهر عن نيوتن اأنه مار�ض 

ال�شيمياء Alchimie وكان يوؤمن �شرا بتكهنات ميتافيزيقية وتخيالت �شوفية غيبية79. ولعل 

ما يف�شر هذا النوع من العتقادات واملمار�شات ـ ح�شب جاردنر ـ تلك الرغبة التي ت�شكن 

كل  على  والغائية  النظام  طابع  اإ�شفاء  اأي  للظواهر،  واملنظم  الدقيق  التف�شري  يف  العامِل 

اإىل البحث عن بنية توحد  ما يبدو عماء وفو�شى. واإذا كان العامِل الفيزيائي ي�شعى هنا 

الظواهر، فاإن معظم الريا�شيني بالعك�ض من ذلك يتخذون اجتاها اآخر، ويف�شلون ترك 

الواقع خلفهم لالن�شغال بفو�شى وتعقد املعادلت والق�شايا الريا�شية. وهو ما ي�شمح كذلك 

بالتمييز بني علوم الفيزياء واحلقول العلمية الأخرى، حيث ي�شتمد العلماء تف�شرياتهم من 

وقائعها  اخلا�شة، �شواء كانت بيولوجية اأو �شو�شيولوجية اأو معرفية، دون البحث عن تف�شري 

عام حول حقيقة ومعنى احلياة 80.    

ـ  العمليات )احلد�ض  من  على جمموعة  يقوم  الريا�شي  املنطقي  الذكاء  كان  اإذا    -

ال�شتدلل ـ الدقة ـ ال�شك ـ التجريد ـ التعميم ـ اإبداع مناذج جديدة ـ طرح اأ�شئلة جديدة ـ 

فاإن هذه العمليات تندرج يف اإطار اأنظمة رمزية تختلف باختالف الثقافات. لقد   ،)…
اعتاد املجتمع الغربي ـ ح�شب جاردنر ـ على ت�شنيف املجتمعات الأخرى الالغربية مبعايري 

اأنرثوبولوجية جتعل منها جمتمعات "بدائية" اأو ّمتوح�شة" تفتقر اإىل خ�شائ�ض التفكري 

الذهنية  العمليات  وفح�شنا  النظر،  زاوية  غرينا  اإذا  اأننا  واحلال  الريا�شي.  املنطقي 

اخل�شو�شية  عن  للحديث  مربر  اأي  هناك  يكون  لن  العلوم،  عليها  تقوم  التي  الأ�شا�شية 

معامالت  توجد  حيث  املجتمعات،  كل  ففي  الريا�شي.  املنطقي  بالتفكري  املتعلقة  الغربية 

اقت�شادية، يتمكن الأفراد من القيام بعمليات ريا�شية. وحيث توجد تقاومي زمنية، يتمكن 

كل فرد من القيام باأن�شطة منظمة وفق نظام عددي مالئم. فكل املجتمعات و�شعت لنف�شها 

حلول جمدية ومالئمة ل تقل اأهمية عن ما هو �شائد يف الغرب. وعلى �شبيل املثال تتوفر 

78 . نف�ض املرجع، �ض. 200.
79 .  نف�ض املرجع، �ض. 182.

 80.H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 161.
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Bushmen  )يف �شحراء كالهاري( على منت مف�شل وم�شبوط من  جمتمعات البو�شمان 

املعارف حول طرق اكت�شاف الفرائ�ض. وتعترب متابعة اأو تقفي اأثر الفري�شة عملية تتطلب 

القيام با�شتنباطات واختبار فر�شيات، واكت�شافات ت�شتدعي قدرات عالية من ال�شتنباط 

اإن كانت جريحة، وكيف جرحت؟ وهل  والتحليل: كتحديد تنقالت احليوانات، و�شرعتها 

مازالت بعيدة؟  يف اأي موقع؟ ويف اأي اجتاه؟ وباأية �شرعة؟. كل ذلك يدل على ن�شاط راق 

يتمثل يف و�شع فر�شيات ومواجهتها مبعطيات جديدة واإدماجها مع الوقائع املعروفة �شلفا، 

ثم طرح الفر�شيات التي ل ميكن التحقق منها، من اأجل الو�شول اإىل ا�شتدلل �شليم. ويف 

جمتمعات اإفريقية اأخرى يبدي الأفراد قدرات ح�شابية عالية يف ممار�شة بع�ض الألعاب 

العديد  يف  احل�شابية  القدرات  هذه  تتج�شد  كما  ريا�شية.  منطقية  عمليات  تتطلب  التي 

من املجتمعات غري الكتابية من خالل املعامالت التجارية واملمار�شات الدينية والطقو�ض 

كوين  بطابع  يتميز  الريا�شي  للذكاء  احل�شابي  البعد  اأن  على  يدل  ذلك  كل  ال�شوفية81. 

املجتمعات  كانت  اإذا  املنطقي،  للتفكري  وبالن�شبة  الثقافية.  ال�شياقات  باختالف  يختلف 

والإجراءات  وال�شروط  القواعد  غياب  يف  تفكر  بكونها  عادة  تو�شف  "بدائية"  امل�شماة 

املنطقية، فاإن الأمر ل يقت�شر عليها، بل ي�شمل حتى املجتمعات الغربية نف�شها. فحيثما 

وجد اإن�شان مفكر اإل ويحمل معه معتقدات ينطوي العديد منها على مفارقات وتناق�شات 

غري منطقية. والأمر ل يقت�شر على الفرد العادي، بل يطال كذلك العلماء اأنف�شهم. حيث 

يوؤمن العديد منهم بظواهر ل تخ�شع لأي تربير منطقي.

جممل القول: اإن الأهمية التي ت�شفى على الذكاء املنطقي الريا�شي )يف املجتمعات 

الغربية( ذات بعد ن�شبي. واإذا كانت لهذا الذكاء اأهمية فينبغي النظر اإليها يف �شموليتها 

على  اأو  الإن�شاين؛  العقل  قلب  يوجد يف  باعتباره  النظري،  امل�شتوى  على  �شواء  الإن�شانية؛ 

م�شار  يف  امل�شاكل  من  العديد  حل  يف  وقيمته  الإيجابي  دوره  باعتبار  الواقعي،  امل�شتوى 

عليه  تتوقف  ذكاء  هناك  ولي�ض  اآخر،  من  اأرقى  لذكاء  وجود  ل  اأنه  اإل  الإن�شاين.  التاريخ 

حياة الإن�شان دون اآخر، لأن العقل الإن�شاين ل يخ�شع ملنطق واحد، بل لكل ذكاء منطقه، 

وقوانينه اخلا�شة. 

81 . Ibid, p. 171-172.
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الذكــاء املـو�سيقـــي

جمموعة  على  التعرف  على  القدرة  يف  الب�شيط،  �شكله  يف  املو�شيقي،  الذكاء  يتجلى 

وتقليدها.  معها  والتجاوب  لها  وال�شتجابة  والإيقاعات،  والأنغام  الأ�شوات  بنيات  من 

ويظهر، يف م�شتواه املعقد، يف قدرة الفرد على اإنتاج الأحلان والأغاين ال�شائدة والأ�شيلة، 

واإدراك خمتلف التاأثريات املو�شيقية والإيقاعية، وربطها بالنفعالت واحلالت النف�شية، 

والتمييز بني اأ�شناف املو�شيقى. ويف م�شتواه الراقي، يظهر الذكاء املو�شيقي يف القدرة على 

ا�شتعمال املو�شيقى للتعبري عن الأفكار وامل�شاعر، وتقا�شم احل�ض املو�شيقي مع الآخرين، 

وفهم خمتلف القوالب والأ�شكال املو�شيقية والبنيات الإيقاعية، والتمكن من فهم الرموز 

واملفاهيم املو�شيقية. 

يعك�ض  احليوان  عامل  من  مثال  يوجد  للمو�شيقى،  النوعي  التطور  ر�شد  اأجل  -  من 

متاثالت مع املو�شيقى الإن�شانية ل ميكن جتاهلها. يتعلق الأمر ب�شدو الطيور الذي يوجد 

على �شكل مناذج تطورية كثرية: فهناك اأنواع من الطيور تقت�شر على تغريدة واحدة متوفرة 

لدى كل طيور هذا النوع، حتى ال�شماء منها. وهناك طيور اأخرى تقدم عددا من التغريدات 

والتنويعات لها عالقة وا�شحة مع خ�شو�شية مثريات الو�شط؛ مما يعني اأنها تخ�شع ملزيج 

مثل  اأن  واملالحظ  منظمة.  لتجارب  مو�شوعا  منها  يجعل  والبيئية،  الفطرية  العوامل  من 

هذه الطيور تتبع م�شارا منائيا وا�شحا يبداأ من غناء فرعي Sous-chant وي�شتمر على �شكل 

غناء مطواع Chant plastique، حتى تنتهي اإىل الإجناز النهائي لغناء النوع. وهي �شريورة 

ثغثغاتهم  ي�شدرون  عندما  الأطفال  منها  مير  التي  املراحل  مع  مثرية  متاثالت  تت�شمن 

الأوىل، ويظهرون بعد ذلك مقاطع م�شتمدة من الأغاين والإيقاعات ال�شائدة يف و�شطهم. 

ومن الأكيد اأن النتيجة النهائية املتمثلة يف الإجناز الغنائي الإن�شاين اأكرث ات�شاعا وتنوعا 

من ذخرية الع�شافري حتى الأكرث �شدوا. ومع ذلك فاملوؤكد اأن املظهر الأكرث اإثارة ل�شدو 
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الع�شافري، من وجهة نظر درا�شة الذكاء الإن�شاين، هو ارت�شامه داخل اجلهاز الع�شبي؛ 

ب�شكل منظم يف اجلزء  تتمو�شع  مللكة  القليلة  الأمثلة  من  يعترب  الع�شافري  �شدو  اأن  ذلك 

الأي�شر من اجلهاز الع�شبي للطيور. واإذا كانت اإ�شابة هذا اجلزء تدمر قدرة الع�شفور 

على ال�شدو، فاإن اإ�شابة اجلزء الأمين من الدماغ حتدث اآثارا اأقل وقعا. كما اأنه من املمكن 

ذلك  �شدوها؛  وغنى  لطبيعة  الوا�شحة  العالمات  على  والبحث  الع�شافري،  دماغ  فح�ض 

اأنها تختلف فيما بينها ـ حتى داخل النوع الواحد ـ من حيث "ذخرية التغاريد" التي تتوفر 

اختلفت  مهما  وبالتايل،  ال�شنة.  ف�شول  بتغري  تتغري  والتي  دماغها،  واملطبوعة يف  عليها، 

اأهداف �شدو الع�شافري ـ التي ل تغني ولكن حتمل تبا�شري الغناء كما يقول املوؤلف املو�شيقي 

اأن تكون الآلية التي  اأهداف غناء الإن�شان، فمن املمكن  ـ عن   J.Stravinsky �شرتافين�شكي 

تنظم املكونات املو�شيقية الأ�شا�شية متماثلة مع تلك التي يتوفر عليها الإن�شان82. وبالن�شبة 

للتعبري املو�شيقي الإن�شاين، ميكن اإرجاع اأ�شوله اإىل الوراء مباليني ال�شنني. وتتوفر الآن 

اأدلة على وجود اآلت مو�شيقية تنتمي اإىل الع�شر احلجري، واأدلة غري مبا�شرة على دور 

املو�شيقى يف تنظيم جماعات العمل وال�شيد والطقو�ض الدينية.  

الدماغ عند  الأي�شر من  ال�شق  تقريبا يف  تتمركز كلها  اللغوية  القدرات  اإذا كانت    -

الإن�شان  الأمين لدى  ال�شق  تتمو�شع يف  املو�شيقية  القدرات  فاإن معظم  العاديني،  الأيامن 

العادي. فقد بينت معظم الختبارات املطبقة على اأ�شخا�ض عاديني اأن القدرات املو�شيقية 

تتمو�شع يف اجلانب الأمين من الدماغ. فقد تاأكد، من خالل "تقنية الإن�شات املتخالف", 

بال�شق  الدماغ، وترتبط بدرجة �شعيفة  بال�شق الأمين من  الي�شرى ترتبط بقوة  اأن الأذن 

الأي�شر، والعك�ض �شحيح بالن�شبة لالأذن اليمنى. ويعني ذلك اأن الفرد املفحو�ض يتعرف على 

الوحدات اللغوية ب�شكل جيد من خالل الأذن اليمنى املرتبطة بال�شق الأي�شر امل�شوؤول عن 

اإنتاج وفهم اللغة، كما يتعرف ب�شكل جيد على الأ�شوات املو�شيقية من خالل الأذن الي�شرى 

يف  الإ�شابات  اأن  اإىل  جاردنر  وي�شري  املو�شيقى83.  عن  امل�شوؤول  الأمين  بال�شق  املرتبطة 

الف�شو�ض اجلبهية وال�شدغية اليمنى توؤدي اإىل �شعوبات يف التمييز بني الأنغام وتكرارها 

�شالمة  توؤثر على  ل  الأي�شر  ال�شق  املماثلة من  املناطق  اإ�شابات  اأن  �شليم. يف حني  ب�شكل 

H. gardner, op.cit, p. 124-125. . 82. ن�شري، من اأجل تاأكيد هذه الفكرة، اإىل اأن تراثنا العربي يزخر باآراء 
تتقاطع مع هذ الت�شور. يورد عبدالعزيز بن عبداجلليل عن حممد ال�شغري اليفرين يف كتابه }امل�شلك ال�شهل على 

بالغناء، وتاأثريا عجيبا وانتعا�شا لالأرواح الآدمية  انفعال غريبا  النفو�ض  �شرح تو�شيح ابن �شهلz قوله:}جعل اهلل يف 

وغريها من احليواناتz. وعن حممد بن الطيب العلمي، يف كتابه }الأني�ض املطربz قوله:}ومن عجب اأمر الغناء اأنه 

تنتع�ض به الأرواح الآدمية وغريها حتى احليوانات الغري الناطقةz. عن عبدالعزيز بن عبداجلليل، مدخل اإىل تاريخ 

املو�شيقى املغربية، املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ماي 1983، �ض. 188-189.  

83 . كر�شتني متبل، مرجع �شابق، �ض. 52-53.
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القدرة املو�شيقية. كما تو�شلت الدرا�شات اإىل اأن ال�شخ�ض الذي يعاين من حب�شة كالمية 

وا�شحة ل تتاأثر قدرته املو�شيقية باأي ا�شطراب، واأن ال�شخ�ض الذي يعاين اإعاقة مو�شيقية 

بكفاءاته  يحتفظ  املو�شيقي(  والإدراك  والعزف  الغناء  على  القدرة  فقدان   =Amusie)
اللغوية الأ�شا�شية. لقد كان املوؤلف املو�شيقي الرو�شي Vissarion Chebaline يعاين من حب�شة 

التاأليف  متابعة  من  متكن  ذلك  ومع  الكلمات(،  معاين  فهم  على  القدرة  )عدم  فرينيك 

املو�شيقي حمققا جناحا باهرا84. ويف ال�شنوات الأخرية قدمت الدرا�شات حول الإدراك 

الأنغام عن  اإدراك  التي متكن من  الآليات  اأدلة حول اختالف   ) Aiello 1994( املو�شيقي

تلك التي متكن تعالج اللغة. كما تو�شلت درا�شات �شيكوع�شبية )Sergent 1993(  اإىل نتائج 

توؤكد ال�شتقالل الوظيفي للعمليات العقلية اخلا�شة بكل من التوا�شل اللفظي واملو�شيقي، 

وكذا ال�شقالل البنيوي ملادتهما الع�شبية85.  

لدى  ا�شتثنائي  مو�شيقي  ا�شتعداد  وجود  املو�شيقي  الذكاء  ا�شتقاللية  يوؤكد  ما  اإن    -

  Les idiotsالنابغني املعتوهني  لدى  اأو   les autistes )الجرتاريني(  املتوحدين   الأ�شخا�ض 

مبكرة  عالمات  املو�شيقى  يف   )Les idiots savants(البلهاء احلكماء  »يظهر   :savants

للموهبة املو�شيقية يف عمر مبكر. وهناك تطابق يف العالمات املبكرة للموهبة املو�شيقية 

عند احلكماء البلهاء واملوهبة عند اخلوارق مو�شيقيا. وي�شري اآباء املتوحدين املو�شيقني باأن 

اأطفالهم ما بني �شنة اأو �شنتني ميكنهم اأن يغنوا بطبقات �شوتية واإيقاع مثايل،و ف�شال عن 

ذلك ميكنهم اأن يوؤدوا اأغاين واأنا�شيد طويلة ومعقدة. ويف عمر مبكر يظهر هوؤلء الأطفال 

يعر�ض  اإطار هذه احلالت،  . ويف  املو�شيقى«86  نحو  فعل وجدانية  وردود  اهتماما عميقا 

باأ�شاليب   "Happy birthday" ن�شيد  التي متكنت من عزف   Harriet الطفلة  جاردنر حالة 

تتعلمها حفظا عن  اأ�شلوب موزار وبتهوفن وفريدي و�شوبري. وهي عادة مل  متعددة، منها 

ظهر قلب. كما كانت هاريت Harriet متار�ض �شغفها املو�شيقي بطريقة اأخرى، اأي من خالل 

ببو�شطون.   ال�شمفونية  الأورك�شرتا  اأع�شاء  من  ع�شو  لكل  ال�شخ�شي  بالتاريخ  معرفتها 

وهناك اأطفال اآخرون من املعتوهني العلماء متكنوا من تذكر مئات املقاطع اأو اإعادة اإنتاج 

اأحلان متداولة باآلت مو�شيقية خمتلفة. كما يوجد بطبيعة احلال اأ�شخا�ض عاديون اأظهروا 

منذ �شغرهم قدرات مو�شيقية متميزة. يتذكر �شرتافين�شكي اأنه يف �شنته الثانية متكن اأمام 

والديه من اإ�شماعهم اأغنية التقطتها اأذنيه من مزارعات كن يرددنها وهن يغادرن املزرعة 

�شرتافين�شكي.  الطفل  لدى  ال�شمع  حا�شة  ورهافة  بقوة  معجبا  كان  والكل  منازلهن.  نحو 

 84. H. gardner, op.cit, p. 126.
85 Howard Gardner, Bruce Torff & Thomas Hatch, op.cit, p.43. 
86 .  عمر هارون اخلليفة، }املوهبة املو�شيقية عند الأطفالz, مجلة الطفولة العربية، الكويت، املجلد الرابع، العدد 

13، دي�شمرب 2002،  �ض. 121. 
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وكان عليه اأن ينتظر ع�شر �شنوات كي ميار�ض ويوؤلف املو�شيقى. ويف �شياقات ثقافية اأخرى 

تعطى قيمة كربى لقدرات مو�شيقية مغايرة. وجند يف الثقافات غري الكتابية اأ�شخا�شا لهم 

ذاكرة مده�شة حول الأحلان، كما جند �شبابا يتميزون بخ�شائ�ض متكنهم من امل�شاركة يف 

احلياة املو�شيقية اجلماعية. ويف تاريخ املو�شيقى تعترب حالة موزار ظاهرة جت�شد العبقرية 

املو�شيقية يف �شكلها اخلال�ض و"الكامل"؛ اإذ يبدو وكاأن كل �شيء يف فنه يتم يف "غم�شة 

فقد مكنته ذاكرته اخلارقة من تدوين النوتة املو�شيقية الكاملة للمزمور اخلم�شني  عني". 

البارع  الفني  اإتقانه  ت�شبيه  وميكن  واحدة.  مرة  اإليها  ال�شتماع  بعد  الأليجرو،  مقام  من 

لبع�ض املقطوعات اخلفيفة  بالكمال الذي نلم�شه يف حل م�شاألة ريا�شية اأو يف عبقرية طفل 

لعب لل�شطرجن87.

الت�شاوؤل عن خ�شو�شية منو القدرات املو�شيقية لدى  اإىل  ال�شابقة  -  تدفع احلالت 

الفرد العادي مقارنة مع القدرات املعرفية الأخرى. ميكن القول باأنه يف اللحظة التي يكون 

اجلنني راقدا يف رحم اأمه، تدخل هذه الأخرية معه يف عالقة �شوتية عرب الأ�شوات الع�شوية 

الداخلية ودفء وحرارة الأ�شداء العميقة ل�شوتها. لقد بينت بع�ض الدرا�شات اأنه عندما 

حت�شن طيور غري مغردة بي�ض طيور مغردة تولد طيور غري قادرة على ال�شدو. وبالعك�ض 

ب�شكل  ال�شدو  قادرة على  تولد طيور  بي�ض طيور غري مغردة  عندما حت�شن طيور مغردة 

يطابق �شدو الأبوين احلا�شنني. فاإذا كانت بني اجلنني احليواين واأنثى الطائر عالقة �شوتية 

حقيقية من �شاأنها اأن متنح اأو ل متنح قدرة التغريد للفراخ ، فكذلك ال�شاأن بالن�شبة للجنني 

الإن�شاين يف عالقته مع اأمه88. اإن الطفل يولد بحا�شة �شمع متطورة متكنه من التمييز بني 

الأ�شوات يف اأيامه الأوىل، وب�شكل خا�ض متييز �شوت اأمه، الذي تعود عليه وهو جنني، عن 

الأ�شوات الأخرى. لذلك ميكن ر�شد الكفاءات املو�شيقية الأولية لدى الأطفال ال�شغار يف 

اأ�شواتهم الأوىل. اإن الأطفال اإذ يغنون عندما يثغثغون، يظهرون قدرة على اإر�شال اأ�شوات 

فردية، واإنتاج مناذج �شوتية متموجة، بل وتقليد مناذج عرو�شية واأ�شوات مغناة من طرف 

 Metchild Papousek وHanus Papousek وبابو�شيك  بابو�شيك  درا�شات  بينت  لقد  اآخرين. 

(1982) اأن الأطفال الر�شع يف ال�شهر الثاين لهم قدرة على اإعادة اإنتاج درجة ال�شوت ورنته 

البنية  اإنتاج  اإعادة  الرابع من  ال�شهر  يتمكنون يف  كما  اأمهاتهم.  لأغاين  اللحني  واملنعرج 

اأن لالأطفال الر�شع قابلية لالحتفاظ  الإيقاعية لهذه الأغاين. وتوؤكد مثل هذه املعطيات 

بهذه املظاهر املو�شيقية، بل واإر�شال اأ�شوات تك�شف عن خ�شائ�ض اإبداعية وتوليدية. ويف 

حممد  ترجمة  الفكرة،  (حترير),العبقرية:تاريخ  مري  بنيلوبي  يف   ،zاملو�شيقية؟ العبقرية  }ما  ميلرز،  ولفرد   .  87
عبدالواحد حممد، املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، اأبريل 1996، �ض. 238.

 88 . Robert Ressicaud, La musique dans l 'éducation, coll «Pédagogie et musique», M -
gnard, 1988, p. 12. 
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يبداأون من  ب�شكل عميق، حيث  املو�شيقية لالأطفال  تتغري اخلربة  الثانية  ال�شنة  منت�شف 

باإر�شال �شل�شة من النغمات املنتظمة تك�شف عن فوا�شل مو�شيقية �شغرية  اأنف�شهم  تلقاء 

ثنائية secondes وثالثية موؤلفة من �شوتني tierces majeures ورباعية. كما ينتجون تلقائيا 

اأغاين من ال�شعب تلحينها. وبعد ذلك يبداأون باإنتاج اأجزاء �شغرية من الأغاين املاألوفة 

ال�شائدة  الأحلان  ت�شتهويهم  الرابعة  اأو  الثالثة  ال�شنة  ومع  حولهم.  ممن  ي�شمعونها  التي 

يف  تبداأ  التي  ال�شتك�شافية  والأ�شوات  العفوية  الأغاين  حمل  لتحل  الثقايف،  و�شطهم  يف 

الختفاء. وعلى عك�ض اكت�شاب اللغة، اأو بدرجة اأقل مما يحدث فيها، جند يف تعلم الغناء 

فوارق وا�شحة بني الأطفال منذ �شن مبكر. فهناك من يتمكن من اإعادة اإنتاج اأجزاء طويلة 

منذ ال�شنة الثانية اأو الثالثة؛ يف حني ل ي�شتطيع اآخرون �شوى اأداء اأحلان وكلمات مبهمة، 

�شنوات.  ال�شت  اأو  اخلم�ض  حتى  ال�شحيحة  اللحنية  النهايات  اإنتاج  يف  �شعوبة  ويجدون 

ومع ذلك يبدو اأن معظم الأطفال يف �شن التمدر�ض، يف املجتمعات الغربية، يتوفرون على 

خطاطة حول النموذج الذي يجب اأن تكون عليه الأغنية، وميكنهم اإنتاج �شورة �شحيحة 

مطابقة ن�شبيا لالأحلان والأنغام التي ي�شمعونها بانتظام يف و�شطهم. وبا�شتثناء الأطفال 

املوهوبني، فاإن النمو املو�شيقي العادي يتطور بعد ذلك من خالل ازدياد حجم الذخرية 

املو�شيقية، واأداء اأغاين بنوع من الدقة والتعبريية، مع تطور يف اكت�شاب املعارف املو�شيقية. 

لكن بحكم اأن املدار�ض ل تعطي الأهمية الالزمة للرتبية املو�شيقية، فاإن جهل الأطفال بهذا 

الفن ت�شكل النتيجة احلتمية لذلك الغياب89.

Jeanne Bamberger (1982)، املو�شيقية واملتخ�ش�شة يف  الباحثة بامبريجر  اإذا كانت 

علم النف�ض النمائي، قد عمدت اإىل درا�شة النمو املو�شيقي لدى الأطفال، ح�شب التوجهات 

النظرية لنموذج بياجيه يف درا�شة التفكري املنطقي، فقد تو�شلت اإىل اأن التفكري املو�شيقي 

له قواعد و�شروط خا�شة ل تتطابق مع قواعد و�شروط التفكري اللغوي والتفكري املنطقي 

باملو�شيقى  اخلا�شة  الحتفاظ  اأ�شكال  اأن  الباحثة  هذه  بينت  اأوىل،  جهة  فمن  الريا�شي. 

ال�شوت  بني  يخلط  مثال  الطفل  اإن  املادية.  املفاهيم  باحتفاظ  املتعلقة  تلك  عن  تختلف 

اأو  اأن ت�شدر نف�ض ال�شوت،  اأجرا�شا متعددة ميكن  اأن  واجلر�ض الذي يحدثه، ول يدرك 

اأن اجلر�ض عندما ُيرطم يحتفظ بنف�ض ال�شوت. ومن املمكن للطفل، من جهة ثانية، اأن 

يوؤكد اأن اأداءين لنف�ض الأغنية لي�شا متطابقني متاما. وي�شتنتج من ذلك اأن مفهوم "ال�شيء 

نف�شه" يكت�شي دللة خمتلفة يف املو�شيقى عن تلك املوجودة يف املجال الريا�شي. كما لفتت 

Bamberger النظر اإىل وجود مقاربتني متعار�شتني يف املعاجلة املو�شيقية لدى الطفل. اأولهما 

حد�شية عفوية )املعرفة باملمار�شة savoir comment( ، من خاللها يركز الطفل اأ�شا�شا على 

89  .H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 117.
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اخل�شائ�ض العامة ملجموع القطعة املو�شيقية، من حيث ثقلها اأو رقتها، �شرعتها اأو بطوؤها 

…اإلخ. وهي مقاربة تتاأ�ش�ض فقط على ما يوحي به ال�شماع، دون اعتبار لأية معرفة نظرية 
، حيث   )savoir que بال�شيء  )املعرفة  عاملة  �شورية  فهي  الثانية  املقاربة  اأما  باملو�شيقى. 

يكون الفرد مزودا مبعرفة افرتا�شية حول املو�شيقى باعتبارها نظاما، وبالتايل يكون قادرا 

على معرفة العمل املو�شيقي وفق املقايي�ض املو�شيقية، وحتليل مقاطع هذا العمل وفق دليل 

يحدث  اأن  النموذجني  بني  التناق�ض  هذا  �شاأن  من   ،Bambergerوح�شب املو�شيقي.  املقام 

اأزمة يف حياة الأطفال املو�شيقيني؛ ذلك اأن الأطفال الذين يتم التعامل معهم كموهوبني من 

طرف اأهلهم، يحققون تقدما �شريعا يف اإدراكهم احلد�شي للمو�شيقى. لكن من ال�شروري 

يف حلظة معينة من النمو، اأن تن�شاف اإىل معرفتهم احلد�شية معرفة اأكرث تنظيما وتقعيدا 

باملو�شيقى. ومن �شاأن جتاهل ذلك اأن يوؤدي اإىل م�شاكل وا�شطرابات لدى املراهقني الذين 

اأو معرفتهم الفطرية. واإذا مل تعالج هذه الأزمة بنجاح،  يقت�شرورن فقط على حد�شهم 

مينكها يف النهاية اأن تدفع الطفل اإىل التخلي عن كل خربته املو�شيقية90. والوا�شح اأنه اإىل 

حدود ال�شنة الثامنة اأو التا�شعة يعتمد الطفل يف منوه املو�شيقي على موهبته وطاقته الذاتية، 

ح�شا�شة  مو�شيقية  اأذن  من  عليه  يتوفر  ما  بحكم  مو�شيقية،  مقاطع  ب�شهولة  يتعلم  حيث 

وذاكرة جيدة. ولذلك يكفي ت�شجيع موهبته التقنية عرب تنويه ب�شيط وبدون كبري جمهود. 

ولكن مع ال�شنة التا�شعة يبداأ الطفل يف التعاطي املو�شيقى بجدية، بالرغم من الإكراهات 

املرحلة  هذه  تظهر يف  اأن  املمكن  ومن  والجتماعية.  الدرا�شية  املقت�شيات  تفر�شها  التي 

ومتطلباته  قيمه  التخلي عن  املو�شيقي و�شرورة  متابعة م�شاره  اأزمة �شراع بني رغبته يف 

الأخرى. وتبداأ الأزمة الثانية مع بداية املراهقة؛ حيث يربز ال�شراع بني معرفته احلد�شية 

ومعرفته ال�شورية العاملة، والذي يفر�ض عليه اأن يح�شم فيما اإذا كان �شيخ�ش�ض حياته 

للمو�شيقى91. وهكذا »يعك�ض ال�شراع الذي يواجهه اخلارق مو�شيقيا عدم التوازن الذي 

يحدث ب�شورة تلقائية يف مرحلة املراهقة. وتزداد عملية التاأمل يف املو�شيقى التي يعزفها 

هوؤلء املراهقون يف هذه املرحلة احل�شا�شة… رمبا ل يرجع املراهقون للبداهة التلقائية 

والالتاأملية يف مرحلة الطفولة، ولهذا ال�شبب يجب عليهم اإبداع وك�شف طرق جديدة لفهم 

90 . Ibid, p. 118-119.
اأبو حممد ال�شكريج اأن املهدي بن الطاهر  91 .  لتج�شيد مثل هذه الأزمة يف النمو املو�شيقي، يذكر املوؤرخ املغربي 
}كان يوما يف زاوية الفا�شيني  1764م( الذي عرف باإملامه باأ�شول علم املو�شيقى،  الفا�شي التطواين )املتوفى �شنة 

بتطوان ـ وهو يومئذ يف اأيام �شبابه الأوىل ـ وقد اأخذ العود، واأخذ يف اإ�شالح اأوتاره للعزف عليه، فدخل عليه والده 

ويبدو اأن هذه احلادثة مل تكن لت�شد الفتى  وقال له: "ياولدي ما لهذا ولدتك وربيتك. واإين ل اأر�شى لك بغري العلم". 

الفنان عن ممار�شة العزف. فلقد ظل ميار�ض املو�شيقى وين�شرها وي�شيعها من حوله يف اأرجاء تطوان. وما نح�شب اإل 

اأنه كان له يف جمال�شه �شوت غناء م�شموع، ورنات عزف على العود والربابz. عن عبدالعزيز بن عبداجلليل، مرجع 

�شابق، �ض. 213. 
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املو�شيقى التي يقومون بعزفها. وتبعا لهذا العامل رمبا يتوقف بع�ض اخلارقني متاما عن 

عزف املو�شيقى. ويحمل هوؤلء الأفراد �شعورا قويا بالف�شل بغ�ض النظر عن النجاح الذي 

حققوه يف املجالت املختلفة يف حياتهم«92.

كل ما �شبق يظهر اأهمية دور الو�شط يف تنمية القدرات املو�شيقية. ويف هذا الإطار تعترب 

جتربة وطريقة املدر�ض املو�شيقي الياباين �شيني�شي �شوزوكي Shinichi Suzuki رائدة يف اإبراز 

دور التعلم. لقد اأبانت هذه التجربة اأن هناك عددا كبريا من الأطفال يتمكنون منذ �شن 

مبكر من تعلم العزف على اآلة مو�شيقية ب�شكل جيد، ح�شب املعايري الغربية. واإذا كان اأطفال 

�شوزوكي اإىل حد ما من فئة منتقاة، فاإن الإجنازات املده�شة التي حققها عدد كبري منهم ـ 

ومن طرف اأطفال اآخرين در�شوا املو�شيقى وفق طريقة �شوزوكي يف �شياقات ثقافية اأخرى ـ 

ت�شري اإىل اإمكانية الو�شول اإىل مهارات مو�شيقية من طرف ن�شبة كبرية من الأطفال. ومن 

الأكيد اأن الإجنازات يف جمال الغناء يف جمموعات ثقافية اأخرى )الهنغاريون حتت تاأثري 

طريقة كوداري ,Zoltán kodály  (1882-1967) اأو اأع�شاء قبيلة اأناجن Anang بنيجرييا(، وكذا 

الإجنازات على الآلت املو�شيقية يف �شكلها الراقي )لدى عازيف الكمان من يهود رو�شيا، 

والعازفني على اآلة Gamelan بجزيرة بايل باأندوني�شيا( توحي باأن النجاح املو�شيقي لي�ض 

جمرد انعكا�ض لقدرة فطرية، ولكنه يرتبط بالتاأثري الثقايف والتدريب العملي93. �شحيح 

اأن هناك اإجنازات اإن�شانية ناجحة لعبت فيها العوامل الوراثية دورها، مثلما هو الأمر يف 

حالت انت�شار وازدهار الأعمال املو�شيقية ب�شكل وا�شع وملحوظ لدى عائالت بعينها، كعائلة 

باخ Bach (1685-1750) وموزارMozart  (1756-1791)  وهايدن Haydn  (1732-1809). لكن 

مع ذلك هناك عوامل غري وراثية، كاأنظمة القيم وعمليات التدريب، من �شاأنها اأن توؤدي 

اإىل نف�ض النتائج والإجنازات الناجحة. فاأي مثري مو�شيقي، مهما كان �شعيفا، يعترب كافيا 

كي ي�شبح جتربة مكثفة وحمفزة بالن�شبة لالأطفال، مثلما اأن التدرايب املنظمة توؤدي اإىل 

اكت�شاب مهارات مهارات على درجة عالية من ال�شرعة والإتقان. و�شيج�شد الأطفال يف مثل 

هذه احلالة تلك القدرة التي �شماها فيكوت�شكي Vygotskyمبنطقة النمو املجاورة. ويقدم 

  Arthur  Rubinstein  (1887-1982)عازف البيانو الأمريكي ذي الأ�شل البولوين روبين�شتاين

املثال الوا�شح واملقنع عن وجود موهبة مو�شيقية ن�شاأت يف عائلة من الباعة والتجار مل تكن 

تتوفر ـ كما يقول ـ على اأية ملكة مو�شيقية. ومع ذلك ا�شتهوته كل اأ�شناف الأ�شوات التي 

كانت ت�شل م�شامعه. ففي �شنته الثالثة ا�شتحوذ عليه حب املو�شيقى؛ فكان من ال�شروري 

الطفل  فدفعت  عليها.  واحلفاظ  املوهبة  هذه  اإيقاظ  اأجل  من  مببادرة  تقوم  اأن  لعائلته 

92 .  عمر هارون اخلليفة، مرجع �شابق، �ض. 117 
93 H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 120.  .
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روبين�شتاين اإىل اللتقاء بالعازف الهنغاري جوا�شيم Joseph Joachim  (1831-1907)الذي 

لأن  لي�ض قطعيا؛  املثال  ولكن هذا  ملوهبته اخلارقة.  نظرا  كمو�شيقي كبري  تنباأ مب�شتقبله 

هناك حالت كانت تتوفر على مواهب مبكرة، ومل تتمكن مع ذلك من موا�شلة الطريق. 

فبع�شهم هجر املو�شيقى كليا، بينما ف�شل الآخرون يف الو�شول اإىل الذروة، رغم جهدهم 

و�شعيهم احلثيث لذلك94. 

-   من الوا�شح اأن املو�شيقى ـ من حيث هي قدرة واأداء ـ لها عملياتها الأ�شا�شية التي 

ل ميكن فهمها اإل باإبراز ما مييزها كفن. ولعل العملية الأوىل التي توؤ�ش�ض الذكاء املو�شيقي 

هي احل�شا�شية املرهفة جتاه ال�شوت Son. والعنا�شر املادية الأ�شا�شية يف ال�شوت املو�شيقي 

امل�شموع  ال�شوت   fréquence التي تدل على تردد  ال�شوت  اأو طبقة  ال�شوتية  الدرجة  هي: 

ح�شب ن�شبة ارتفاعه وانخفا�شه يف �شلم اأ�شوات معني، حيث تكون النغمة املو�شيقية غليظة 

اأو حادة. وهناك جر�ض ال�شوت Timbre الذي ي�شري اإىل نوع اأو لون النغمة املو�شيقية املعزوفة 

على اآلة معينة؛ والذي يختلف ح�شب ال�شوت ال�شادر عن الآلة املو�شيقية. ويقت�شي التاأليف 

التي  املعاين  عن  للتعبري  وتركيبها  اآلة،  لكل  املنا�شبة  ال�شوتية  الألوان  اختيار  املو�شيقي 

 Intensité يق�شدها املوؤلف، وهو ما ي�شمى بالتوزيع الأرك�شرتايل. كما يوجد عن�شر ال�شدة

اخلا�شة بنغمة معينة والتي قد تكون مرتفعة اأو منخف�شة. اأما الدميومة Duration فت�شري 

اإىل املدى الزمني الذي ت�شتغرقه نغمة معينة. يف حني يعترب  الإيقاع Rythme النظام الوزين 

الذي تتعاقب من خالله الأنغام املو�شيقية ب�شكل مطرد. فهو ي�شمل كل مظاهر املو�شيقى 

املرتبطة بحركتها يف الزمن. اأما اللحن Mélodie فهو متوالية من النغمات املتتابعة اأفقيا. 

واأغلب الأنظمة املو�شيقية تتاأ�ش�ض فقط على حركية اللحن، اأو على تتابع الأ�شوات داخل 

بنية اإيقاعية. ذلك اأن البنية املو�شيقية قد تكون ذات وحدة نغمية Homophonie حني ت�شري 

املقاطع ح�شب اإيقاع واحد، كما قد تكون متعددة النغمات Polyphonie حني يح�شر حلنان 

كرتكيب   Harmonie هارمونيا  تاأليفا  اأي  �شوتيا  تناغما  لت�شكل  خمتلفة  باإيقاعات  اأكرث  اأو 

عمودي لنغمات معزوفة يف وقت واحد95.

يف  ال�شماع  دور  م�شاألة  املو�شيقى  مفاتيح  ت�شكل  التي  الأ�شا�شية  املكونات  هذه  تثري 

والتذوق  الإنتاج  يف  اأ�شا�شيا  �شرطا  ال�شماع  دقة  تكون  اأن  البديهي  من  املو�شيقى.  تعريف 

املو�شيقي. لكن من الوا�شح كذلك اأن هناك على الأقل مظهرا من مظاهر املو�شيقى، وهو 

94 .  من املعروف اأن روبن�شتاين Rubinstein، خالل فرتة احلرب العاملية الأوىل حيث كان يعي�ض يف اجنلرتا ويعمل 
كعازف مو�شيقي، تعر�ض لأزمات وعا�ض حياة م�شطربة هددت م�شاره الفني.  

95 . �شاكر عبداحلميد، التف�شيل اجلمايل، املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مار�ض 2001، �ض. 
 292-.289
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التنظيم الإيقاعي الذي ميكن اأن يح�شر ويتحقق يف غياب �شرط ال�شماع. فبالن�شبة لل�شم 

لقد  املو�شيقية.  بالتجربة  الإح�شا�ض  اإىل  اللون منفذا  الإيقاعي من خالل  التنظيم  يعترب 

»ربط املو�شيقيون العظماء ـ وجدانيا ـ بني )ال�شالمل املو�شيقية( وبني الألوان. وكانت هذه 

العالقات ترتبط اإىل حد ما باأحا�شي�شهم ال�شخ�شية النابعة من جتربة كل منهم يف الفن 

واحلياة. ولذلك فاإن حتديد كل منهم كان يختلف عن الآخر«96. وهناك مو�شيقيون، مثل 

 Alexandre Scriabine 1908-1844( و�شكريابني)  Rimiski Korsakov الرو�شيني كور�شاكوف

(1915-1872(، ترجموا اأعمالهم اإىل �شل�شة من الإيقاعات يف �شيغ ملونة97.مما يعني اأن 
متثلها  ميكنهم  ل  اأفراد  طرف  من  لالإدراك  قابلة  املو�شيقية  اخلربة  من  مظاهر  هناك 

بالقنوات ال�شمعية.

1896-)  Roger Sessions كما اأن هناك العديد من املبدعني املو�شيقيني ـ  كالأمريكي

ـ يعتربون املظاهر   )1874-1951) Arnold Schoenberg اأرنولد �شونربغ  والنم�شاوي   )1985

م�شاعر  البديهي يف خلق  دورها  على  ويوؤكدون  املو�شيقى،  اأ�شا�شيا يف  الوجدانية عن�شرا 

نف�شية ممتعة، وبطرق عديدة: » فمثال قد ت�شتهوينا الرباعة الفائقة التي يوؤدي بها عازف 

�شعوره  العازف  الفنان  ون�شارك  بالنبهار،  ون�شعر  فننفعل  معقدة  مو�شيقية  جملة  منفرد 

ذات  مثرية  هارمونية  تاآلفات  اإىل  ن�شتمع  عندما  وننت�شي  الأداء.  اأثناء  واحلذر  باخلوف 

بنا الرتباط باملو�شيقى  ال�شعادة وي�شتد  واألوان معربة. كما تغمرنا  اأبعاد �شمعية، وظالل 

عندما نتابع بناء جملة مو�شيقية ينمو باللحن مطردا نحو ذروة يبلغ فيها التعبري والنفعال 

قرب  وا�شحا  يتجلى  الذي  النفعال  لذروة  البناء  هذا  قلوبنا  بنب�شات  قمته…فن�شارك 

ختام الأعمال الكربى كال�شمفونيات مثال..«98. وبالرغم من وجود منظور علمي و�شعي 

على  الرتكيز  خالل  من  مو�شوعية  مبفاهيم  املو�شيقى  و�شف  اأهمية  على  يوؤكد  خال�ض 

مكوناتها املادية )اللحنية والإيقاعية واجلر�شية واأ�شكال تنظيمها( دون مظاهرها النف�شية 

بع�ض  لنقل  كو�شيط  ودورها  الأفراد  اآثارها على وجدان  اإنكار  الذاتية، ل ميكن مع ذلك 

 (les formes) امل�شاعر. واإذا مل تكن املو�شيقى يف ذاتها كذلك، فهي على الأقل جتتذب اأطر

96 .   يو�شف ال�شي�شي، دعوة اإىل املو�شيقى، املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، اأكتوبر 1981، �ض. 
.48

فاأمام  مو�شيقي.  مقام  لكل  املقابل  اللون  حتديد  يف  وكور�شاكوف  �شكريابني  املو�شيقيني  بني  اختالف  هناك    .  97
املقامات الكربى التالية  )دو ـ �شول ـ ري ـ ل ـ مي ـ �شي ـ فا( كانت األوان كور�شاكوف كما يلي بنف�ض الرتتيب: )اأبي�ض ـ  

بني ذهبي فاحتـ   اأ�شفر �شم�شيـ   وردي رائق.ـ  اأزرق ما�شي براقـ   غامق/ اأزرق معدينـ   اأخ�شر(. اأما األوان �شكريابني 

فكانت كما يلي:)اأحمر ـ برتقايل وردي ـ اأ�شفر براق ـ اأخ�شر ـ اأزرق مائل للبيا�ض ـ اأزرق مائل للبيا�ض ـ اأحمر(. عن 

يو�شف ال�شي�شي، مرجع �شابق، �ض. 49.  

98 . يو�شف ال�شي�شي، املرجع ال�شابق، �ض.17-18.
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هذه امل�شاعر99. وهذه الأطر هي التي متكن الأفراد من اإدراك وتوقع النماذج املو�شيقية، 

قبل اأن ي�شتجيبوا لها انفعاليا. وقد توزعت الدرا�شات ال�شيكولوجية لالآليات التي يعتمدها 

الأفراد يف اإدراك هذه النماذج املو�شيقية اإىل مقاربتني. مقاربة اأوىل تنطلق "من الأدنى 

الب�شيطة  جمزوءاته  خالل  من  املو�شيقي  العمل  يدركون  الأفراد  اأن  وتوؤكد  الأعلى"،  اإىل 

كالأ�شوات املعزولة والنماذج الإيقاعية الأولية. لكن اأمام حدود هذه املقاربة هناك مقاربة 

ا�شتجابات  اأن  وتعترب  الأدنى"،  اإىل  الأعلى  "من  يتم  املو�شيقي  الإدراك  اأن  توؤكد  اأخرى 

و�شطية,  مقاربة  جاردنر  ويقرتح  املو�شيقي.  للعمل  الكلية  باخل�شائ�ض  مرتبطة  الأفراد 

هي ال�شائدة، تقوم على اعتبار التجربة املو�شيقية بنية مركبة من عمليات اإدراكية واأخرى 

توقعية وثالثة خا�شة بالعالقات بني الإدراكات والتوقعات. وقد قامت التجارب ـ وفق هذه 

املقاربة ـ على اإ�شماع الأفراد مقاطع مو�شيقية ق�شرية اأو جمزوءات من مقاطع ناق�شة لها 

نغمة اأو جر�ض وا�شح، ثم طلب منهم مقارنة اأوجتميع املقاطع التي تت�شمن نف�ض النغمة 

اأن كل  اأبانت النتائج  اإنتاج حالت كاملة خا�شة بهم. وقد  اأو  اأو نف�ض النموذج الإيقاعي، 

الأفراد، ماعدا حالت ا�شتثنائية كاملعوقني، متكنوا من متييز البنية املو�شيقية؛ اأي تو�شلوا 

لها  اأدرجوا قطعة  اأو  املو�شيقي لقطعة معينة،  املفتاح  انطالقا من  املنا�شبة  النهايات  اإىل 

اإيقاع معني مع قطع اأخرى لها اإيقاع مماثل، اأو قاموا باإكمال الإيقاع بطريقة منا�شبة…

اإلخ. ويبدو من خالل هذه النتائج اأن الأفراد ب�شكل عام يتوفرون على "خطاطات ذهنية" 

اأو "اأطر عقلية" خا�شة ب�شماع املو�شيقى، هي عبارة عن توقعات ملا ينبغي اأن تكون عليه 

جملة اأو جزء من قطعة مو�شيقية معزوفة ب�شكل جيد100. هل معنى ذلك اأن هناك قواعد 

مو�شيقية م�شرتكة وكونية يحملها العقل الإن�شاين على غرار القواعد اللغوية الكونية التي 

تو�شل اإليها ت�شوم�شكي يف جمال الل�شانيات؟

اإىل   )1981-1990)  Leonard Brenstein برين�شتاين  الأمريكي  املو�شيقي  املوؤلف  مييل 

هذا الطرح. ففي �شنة 1937، اأثناء حتليله لقطعة مو�شيقية للموؤلف املو�شيقي اآرون كوبالند 

اكت�شف برين�شتاين اأن النوتات  Aaron Copland       (1990-1900), "تنويعات على البيانو"، 

-1685) Bach اأعمال الأملاين باخ  اآخر يف بع�ض  الأربع يف عمل كوبالند موجودة برتتيب 

املعرفية عامة، ويف  املقاربة  املركزية يف  املفاهيم  ( من   Frames  =  Formes=( "الأطر"   يعترب  مفهوم   .  99
درا�شات جاردنر خا�شة. واملق�شود بالأطر تلك "اخلطاطات املعرفية" الدينامية واملوجودة م�شبقا، والتي من خاللها 

ي�شتجيب الفرد بطريقة معينة، ويتمكن من اإ�شفاء املعنى على الظواهر التي يتعامل معها. لذلك يعترب املفهوم  اأ�شا�شيا 

فيما ي�شمى باجلماليات املعرفية. فعندما ي�شتمع الفرد اإىل قطعة مو�شيقية ي�شتجيب وفق "خطاطات معرفية" متنوعة 

)مكونات املو�شيقى ـ �شخ�شية املو�شيقي اأو بيئته اأو ع�شره ـ القالب املو�شيقي ـ…(. وكل خطاطة ت�شتمل بدورها على 

خطاطات فرعية. ومع تن�شيط هذه اخلطاطات حتدث عمليات اإدراك وفهم للعمل املو�شيقي، تنتج عنها عملية تاأويل 

ذلك العمل.     

 . 100H. gardner, op.cit, p. 114-116.
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 Maurice Ravel Stravinski (1882-1971) والفرن�شي رافيل  1750( والأمريكي �شرتافن�شكي 

(1937-1875)، وكذلك يف بع�ض الأحلان املو�شيقية الهندية وال�شرقية. ومنذ هذا الكت�شاف 

�شيطرت على برين�شتاين فكرة وجود قواعد مو�شيقية فطرية وكونية؛ ال�شيء الذي جعله 

ي�شتغل على نظرية ت�شوم�شكي حول كونية النحو للبحث عن امل�شرتك بني اللغة واملو�شيقى. 

فاإذا كانت درا�شة اللغة تتم من خالل م�شتويات فونولوجية وتركيبية ودللية، فمن املمكن 

برين�شتاين  ويقرتح  لغتها.  حتليل  اإطار  يف  املو�شيقى،  درا�شة  يف  امل�شتويات  هذه  تطبيق 

بالفونيم،  النغمة  في�شبه  املو�شيقية،  والوحدات  اللغوية  الوحدات  بني  فيه  مياثل  ن�شقا 

الق�شرية،  باجلملة  املو�شيقي  والق�شم  بالكلمة،  املو�شيقية  واجلملة  باملورفيم،  والالزمة 

بالفقرة  الكاملة  املو�شيقية  واملقطوعة  التامة،  اللغوية  باجلملة  الكلية  املو�شيقية  واحلركة 

اللغوية الكاملة، والإيقاع املو�شيقي بالفعل اللغوي…اإلخ. كما �شعى برين�شتاين اإىل تطبيق 

ال�شمائر…اإلخ، يف  وا�شتخدام  والتعوي�ض  والدمج  اللغوية كاحلذف  التحويلية  العمليات 

على جمل  ت�شوم�شكي،  قدمها  التي  للجملة  ال�شطحية  والبنية  العميقة  البنية  ثنائية  اإطار 

مو�شيقية متباينة101. وبالرغم من النتقادات التي وجهت اإىل عمل برين�شتاين فقد متكن، 

عرب تناوله لفكرة الأ�شا�ض الطبيعي للغة املو�شيقى، من توظيف املفهوم الذي مييز العمل 

املو�شيقي )ال�شل�شلة الهارمونية( ليجعل منه �شندا حقيقيا يدعم نظرية الأ�شل امل�شرتك يف 

طابعها العام، كما متكن من اإقامة ج�شر قوي بني الل�شانيات، خا�شة علم النحو التحويلي، 

واملو�شيقى، كما هو ال�شاأن يف حقول معرفية اأخرى102. 

اإذا كان ال�شاعر يج�شد العمليات اللغوية يف �شكلها الراقي وال�شايف، و يحمل ح�شا�شية 

فونولوجية وتركيبية ودللية جتاه الكلمات، فاإن املوؤلف املو�شيقي يج�شد حالة الذروة التي 

تعك�ض ح�شا�شية رفيعة جتاه الأ�شوات والأحلان والإيقاعات واملوا�شيع املو�شيقية. واإذا كانت 

الكلمة حاملة املعنى يف ال�شعر، فاإن املعنى يف املو�شيقى حتمله الأحلان اأو ما ي�شمى باملوا�شيع 

اأو الأفكار املو�شيقية التي يبنى عليها العمل املو�شيقي103. ويبداأ التاأليف املو�شيقي عادة يف 

�شورة  بعد  فيما  لتتخذ  انتباهه،  كل  وت�شد  املوؤلف  على  اأولية  فكرة  ت�شيطر  التي  اللحظة 

ال�شتغال.  املو�شيقي يف  يبداأ اخليال  النقطة  وانطالقا من هذه  باملعانى.  وا�شحة مفعمة 

ويعرب املوؤلف عن فكرته من خالل عدة عنا�شر، كاللحن والإيقاع والرتكيب الهارموين، ثم 

القالب الذي ينظم من خالله مواده اللحنية )القوالب ال�شوتية: القدا�ض والأغنية ال�شعبية 

والرتنيمة…؛ والقوالب الآلية ال�شرفة: ال�شمفونية وال�شوناتة واملتتالية والكون�شرتو…؛ 

101 . اآمال خمتار، مرجع �شابق، �ض. 110- 114 .
102 . حممد هليل، }برن�شتاين ولغة املو�شيقى: بني نظرية الأ�شل امل�شرتك وعلم النحو التحويليz, عامل الفكر، املجلد 

27، العدد الأول، يوليوز/غ�شت/�شتنرب 1998، �ض. 177.
103 . يو�شف ال�شي�شي، مرجع �شابق، �ض. 18.
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الأمريكي  املو�شيقي  املوؤلف  وي�شرح  والأوراتوريو…(.  الأوبرا  الآلية:  ال�شوتية  والقوالب 

Roger Sessions  (1985-1896( ذلك بكون الفكرة الأ�شلية املثرية غالبا ما توحي للموؤلف 

بفكرة مغايرة اأو مكملة، وت�شبح يف احلالتني جزءا من البنية الكلية. مبعنى اأن كل الأفكار 

الناجتة عن الفكرة الأ�شلية تدخل يف عالقة معها، اإىل اأن ت�شبح تلك الفكرة ـ على الأقل ـ 

منجزة كليا اأو يتم تركها. ويف احلالتني يكون املوؤلف املو�شيقي على وعي دائم بالعنا�شر التي 

تتولد عن الفكرة الأوىل وبالتي ل تتولد عنها. اإن الذي يحدث يف املو�شيقى �شبيه مبا يحدث 

يف الكالم؛ فاإذا كانت احلروف والكلمات ل تخلق معاين اإل يف تركيبها املنتظم واملتعار�ض، 

فاإن الأ�شوات املو�شيقية ل حتمل معنى اإل يف عالقاتها املتعار�شة مع بع�شها104. وهكذا اإذا 

كان الإن�شان العادي ل يتمكن من تف�شري مثل هذه ال�شريورة التي حتدث داخل عقل املوؤلف، 

فلكي يعرب عن  املنطقي.  اإطارها  وو�شعها يف  تف�شريها  دائما على  قادر  الأخري  فاإن هذا 

اأفكاره ومعانيه مو�شيقيا، عليه اأن يحدد هو نف�شه الالزمة اخلال�شة والتنويعات الهارمونية 

وامليلودية والإيقاعية اأو الطباقية contrapunctique. وهناك موؤلفون اآخرون ي�شريون يف هذا 

الجتاه اأثناء و�شفهم لل�شريورات التي مار�شوها يف تاأليفهم املو�شيقي. يوؤكد اآرون كوبالند 

وال�شرب،  الأكل  مثل عمليات  مثلها  م�شاألة طبيعية  املو�شيقي  التاأليف  اأن   Aaron Copland

اأن   wagner (1813-1883) اأجل ذلك. ويعترب الأملاين ريت�شارد فاجرن  وكاأن املوؤلف ولد من 

التاأليف املو�شيقي اأ�شبه ما يكون باإنتاج البقرة احللوب حلليبها. ويقارن املو�شيقي الفرن�شي 

�شان �شاين�ض camille Saint-saëns (1835-1921) عملية التاأليف ب�شجرة التفاح عندما تنتج 

فاكهتها. اأما العن�شر الوحيد الذي يعترب �شرا خفيا ـ ح�شب كوبالند ـ هو ذاك الذي ي�شكل 

م�شدر الفكرة املو�شيقية الأ�شلية؛ ذلك اأن الأفكار واملوا�شيع املو�شيقية ترد على املو�شيقي 

واأقرب ما تكون بالكتابة العفوية. لذلك جند اأن العديد  منذ البداية كـ"هبة من ال�شماء"، 

اأفكارهم. ففي اللحظة التي  من املوؤلفني املو�شيقيني يحملون معهم دائما مذكرة لتدوين 

ترد فكرة ما، ت�شتغل عملية الإنتاج املو�شيقي ب�شكل طبيعي مده�ض ل ميكن مقاومته، وذلك 

اأن ما  اأو اخلطاطات التي ت�شكلت عرب ال�شنوات. مبعنى  بف�شل الأدوات املتاحة والبنيات 

يالزم قطعة مو�شيقية لي�ض �شيئا اآخر �شوى اإعادة ت�شكيل لنهائي لل�شكل الأ�شلي105. وي�شرح 

�شرتافن�شكي هذه العالقة بني الإمكانيات الإبداعية واملمار�شة املو�شيقية بقوله:»بالن�شبة يل 

كموؤلف مبدع، فاإن التاأليف وظيفة يومية، اأ�شعر باأين مدفوع اإليه بقوة ل اأ�شتطيع مقاومتها. 

اأنا موؤلف لأين خلقت لهذا العمل. ول اأ�شتطيع اأن اأغري من تكويني. عندما يرتك اأي ع�شو بال 

حركة فاإنه ي�شاب بالوهن وال�شعف. وكذلك فاإن اإمكانيات التاأليف ت�شعف وتفرت عندما 

ترتك دون ممار�شة وتدريب وتن�شيط. وهناك من يظنون اأن الفنان يجب اأن ينتظر الإلهام 

104 . نف�ض املرجع، �ض. 21.
 . 105H. gardner, op.cit, p. 110.
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حتى يبداأ يف الإبداع الفني. ولكني اأجد يف ذلك خطاأ كبريا، لأن الإلهام عن�شر �شروري 

يف تكوين الفنان املبدع، وهو عبارة عن قوة حمركة يف كل نوع من الأن�شطة الإن�شانية ولي�ض 

قوة حمركة للفنان فح�شب. اإل اأن هذه القوة ل تتحرك بدون جهد، وهذا اجلهد هو العمل. 

فتماما كما اأن ال�شهية لالأكل ل تاأتي اإل من خالل تناول الطعام، كذلك فاإن ممار�شة العمل 

تاأتي بالإلهام. وبالطبع فاإن الإلهام هذا م�شروط باملوهبة اأو ال�شتعداد. والإلهام وحده ل 

يعتد به بدون العمل. وتكون حم�شلة كل ذلك هي التاأليف واملو�شيقى«106.  ما هو م�شدر 

هذا اخلزان املو�شيقي الذي تاأتي منه الأفكار املو�شيقية؟

من جهة اأوىل، يعترب وجود ذاكرة مو�شيقية قوية عامال اأ�شا�شيا يف�شر خ�شوبة التفكري 

املو�شيقي. فمن الوا�شح »اأن كال من التاأليف والأداء، وحتى ال�شتماع، يعتمد على الذاكرة. 

فاملوؤلف ل ي�شتطيع كتابة اأب�شط اجلمل املو�شيقية بفعالية ذات تاأثري، اإذا مل يكن قد �شبق له 

ال�شتماع اإىل مكونات هذا اللحن وتتابعاته ال�شوتية والإيقاعية والهارمونية…اإلخ، واإذا مل 

يكن بالتايل قد متكن من اختزانها يف عقله الباطن، لتكون حتت الطلب عندما ي�شتدعيها 

الذاكرة بحكم  اأن هذه  الذاكرة. ويتم ذلك عن طريق الال�شعور«107. مبعنى  عن طريق 

ا�شتيعابها لعدد كبري من اخلربات املو�شيقية، ت�شبح قادرة على اإجناز وظيفتها الإبداعية 

�شريورة  مع  ويتعامل  ينظر  العادي  الإن�شان  كان  اإذا  ثانية،  ومن جهة  ل�شعورية.  بطريقة 

التاأليف املو�شيقي بنوع من الغرابة، فاإن كوبالند يوؤكد اأن املوهبة املالزمة ل�شماع املو�شيقى 

ل تنف�شل عن املوهبة املالزمة لالإبداع املو�شيقي؛ ذلك اأن امل�شتمع الذكي يجب اأن يكون 

مهياأ لتنمية مفاهيمه حول املادة املو�شيقية التي ت�شل اإليه؛ كما ينبغي عليه اأن ين�شت اإىل 

الأحلان والإيقاعات وخمتلف التلوينات ال�شوتية بوعي واهتمام. واملطلوب منه قبل ذلك 

اأن يتتبع اجتاه تفكري املوؤلف املو�شيقي، واأن يكت�شب بع�ض املعارف حول القوالب املو�شيقية. 

اإن التاأليف وال�شماعـ  ح�شب �شرتافين�شكيIgor Stravinsky  (1882-1971) ـ  يوجدان يف نف�شي 

امل�شتوى نف�شه، لأن املوؤلف عندما ينجز عمال مو�شيقيا يت�شور دائما اأن الطرف الآخر قادر 

على التعرف عليه وفهمه. وبالرغم من وجود نوع من الرتاتبية يف م�شتوى ال�شعوبات التي 

جتعل اأداء مو�شيقيا معينا يتطلب نوعا من ال�شماع وم�شتوى من القدرة على الفهم، توجد 

اأ�شكال التجربة املو�شيقية  اأ�شا�شية من ال�شتعدادات اخلا�شة بكل  ـ رغم ذلك ـ جمموعة 

امل�شرتكة وال�شائدة داخل ثقافة معينة. وميكن اأن جند هذه ال�شتعدادات لدى كل فرد �شوي 

له ارتباط دائم ومنتظم باأي �شنف من اأ�شناف املو�شيقى ال�شائدة يف و�شطه الثقايف108.

106 .  عن: يو�شف ال�شي�شي، مرجع �شابق، �ض. 33.
107 .  نف�ض املرجع، �ض. 26.

  . 108H. gardner, op.cit, p. 112.



64

IOó©àŸG äGAÉcòdG

يف  املو�شيقية  ال�شريورات  ونوعية  بنمو  جممله  يف  يتعلق  ال�شابق  احلديث  كان  اإذا   -

والتجارب  الت�شورات  بتباين  اهتمت  عديدة  درا�شات  فهناك  الغربي،  الثقايف  ال�شياق 

كونية  من  )بالرغم  تتعدد  واللهجات  تختلف  الأل�شن  اأن  ومثلما  الثقافات.  بني  املو�شيقية 

وتوؤكد  املو�شيقية109.  اللغة  يف  نلم�شه  ال�شيء  فنف�ض  اجلوهرية(،  خ�شائ�شها  يف  اللغة 

�شياقها  خارج  مو�شيقى  لأية  وجود  ل  اأنه   Ethnomusicologie110 املو�شيقية  الإثنولوجيا 

الثقايف والجتماعي. فمن جهة اأوىل، تعترب املو�شيقى، داخل �شياقات ثقافية عديدة، عامال 

اأ�شا�شيا يف النمو النف�شي للطفل. ففي قبائل الأناجن Les Anang  بنيجرييا تقوم الأمهات 

بالعزف والرق�ض للوليد منذ اأ�شبوعه الأول، كما ي�شنع الآباء دفوفا لأطفالهم ال�شغار. 

املو�شيقية  املواهب  ويتعلمون  الكبار،  مع  يندجمون  الثانية  �شنتهم  الأطفال  ي�شل  وعندما 

الأ�شا�شية كالغناء والرق�ض والعزف على الآلت. ويف اخلام�شة يتمكنون من ترديد مئات 

الأغاين والعزف على العديد من الآلت وممار�شة رق�شات عديدة ومعقدة. ويف ال�شني 

واليابان وهنغاريا ينتظر من الأطفال اأن ي�شبحوا مطربني جيدين، بل ومتقتنني العزف 

املجتمعات  املو�شيقى يف معظم  اأن  ثانية،  املعروف، من جهة  املو�شيقية. ومن  الآلت  على 

التقليدية تلعب دورا طقو�شيا ودينيا وعالجيا، وتختلف اأمناطها ح�شب معايري اجتماعية 

معينة. ففي التبت ي�شعى ق�شاو�شة من اأتباع الديانة ال�شامانية Chamanisme اإىل اإخ�شاب 

م�شنوعة  بدائية  نفخ  اآلة  مب�شاحبة  اإلقائية  اأغاين  اأداء  خالل  من  املطر  واإنزال  الأر�ض 

اأغاين خا�شة  اأي مكان يف العامل. كما توجد  من عظام اجلماجم، ل يوجد لها نظري يف 

مبختلف ال�شرائح الجتماعية، كالفالحني واحلمالني واحلطابني وقاطعي الع�شب والبنائني 

ويف  عديدة111.  اأحلان  ووفق  وجماعية،  فردية  باأداءات  مكان  كل  يف  وت�شمع  وغريهم، 

والكبار(  )ال�شغار  العمرية  الفوارق  مو�شيقية ح�شب  اأ�شكال  بني  قبائل متيز  غانا هناك 

واجلن�شية )ذكور اإناث(112. ومثلما تتنوع "لغة املو�شيقى" ح�شب الفئات الجتماعية، فهي 

تتنوع، يف �شياقات اأخرى، ح�شب الزمن اليومي. ففي الهند تتميز التاآليف املو�شيقية بوجود 

�شلم مو�شيقي جد معقد ي�شمى "الراجا" Raga )=تلوين اأو طابع(. وينبغي على العازف 

اأن كل راجا  الهنود  خمتلفة. »ويعتقد  "راجا"  اأن يكون ملما مبا ل يقل عن �شتني  املاهر 

اأو �شاعة خا�شة من �شاعات النهار. فالراجا  اأدائها مو�شما خا�شا،  اأو  تنا�شب يف عزفها 

109 .  اأحمد �شفيق اأبو عوف، املو�شيقى ال�شرقية، دار املعارف، القاهرة، 1982، �ض. 9.
Ethnomusicologie  . 110 هي الدرا�شة العلمية لكل الأ�شكال املو�شيقية يف �شياقاتها الجتماعية والثقافية. اأي 
اإنتاجها وممار�شتها وتعلمها  اأنها تهتم باملو�شيقى، ل كمجموعة اأ�شوات، بل كظاهرة اجتماعية تدر�ض داخل �شياق 

ووظائفها الدينية والجتماعية. واأول من نحت هذا امل�شطلح الهولندي Jaap Kunst  (1960-1891) �شنة 1950, 

ليحل حمل م�شطلح "علم املو�شيقى املقارن".  

111 .  اأحمد �شفيق اأبو عوف، مرجع �شابق، �ض. 24-28.

112 .  نف�ض املرجع، �ض. 79.
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التي تعزف يف اأول النهار ل ي�شلح اأن تعزف يف نهايته اأو حتى يف و�شطه. ومن ثم، فاإن 

املتعاقبة،  بال�شاعات  لالحتفال  واإمنا  الت�شلية،  اأو  للرتفيه  اأداة  تعترب  ل  الراجا  مو�شيقى 

كما تفر�ض طقو�شهم يف احلياة املعي�شية اليومية«113. ومن جهة ثالثة، تعترب املو�شيقى يف 

�شياقات عديدة عن�شرا اأ�شا�شيا يف الرتبية الروحية والدينية، بل ومتار�ض داخل ف�شاءات 

دينية، كما هو ال�شاأن يف بع�ض املدن املغربية114. 

جممل القول: كما هو ال�شاأن يف الذكاءات الأخرى، ل ميكن اإغفال مظاهر الرتباط بني 

الذكاء املو�شيقي وغريه من الذكاءات. والرتباط الذي يبدو بنيويا هو القائم بني املو�شيقى 

واللغة اجل�شدية اأو احلركية؛ بل هناك من يذهب اإىل اأن املو�شيقى هي حركة مرئية ممتدة 

يقوم بها اجل�شد. وي�شعب على الأطفال عمليا اأن يوؤدوا اأغنية بدون النخراط يف ن�شاط 

حركي. واملو�شيقى تدر�ض كذلك من خالل مناهج فعالة تدجمها مع ا�شتعمال ال�شوت واليد 

واجل�شم. كما يوجد ارتباط بنيوي اآخر بني الذكاء املو�شيقي والذكاء الف�شائي؛ فكالهما 

متمو�شع يف الن�شف الأمين من الدماغ. لذلك جتد الذكاء الف�شائي حا�شرا لدى املوؤلف 

املو�شيقي يف بنائه وت�شوره وت�شحيحه لبنية مو�شيقية معقدة. كما ترتبط املو�شيقى بالذكاء 

الذاتي بحكم ارتباطها وتاأثريها يف احلياة الوجدانية لالأ�شخا�ض. بل ميكن اأن تكون اأداة 

ملعرفة اأمناط امل�شاعر �شواء لدى املبدعني اأو املوؤدين اأو املتلقني. ووا�شح كذلك الرتباط 

بني املو�شيقى والريا�شيات. فمنذ القدم كان الهتمام بالتماثالت بني ن�شب وتناغم الأرقام 

ون�شب وتناغم الأ�شوات املو�شيقية.    

113 .  نف�ض املرجع، �ض. 44.
114 .  يذكر يف هذا ال�شدد اأن »مما تنفرد به تطوان وجاراتها من مدن ال�شمال، من بني املدن املغربية الأخرى اأن 
تكون بها زوايا تقام بها ال�شلوات يف اأوقاتها. فاإذا ان�شرف امل�شلون اإىل ق�شاء اأغرا�شهم وحاجاتهم عادت لت�شتقبل 

ول م�شا�شا  بالغناء �شريا  ترتفع عقريتهم  اأو  بالأنغام  اآلتهم  اأن ت�شدح  الذين ل يجدون يف  واملن�شدين  املو�شيقيني 

مدر�شة  مناهج  الأندل�شية ح�شب  املو�شيقى  لتعليم  مراكز  الزوايا  تعترب هذه  اأن  املبالغة  من  ولي�ض  الزاوية.  بحرمة 

عن عبدالعزيز بن عبداجلليل، مرجع �شابق، �ض. 216. تطوان…«. 
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   الذكـاء الب�سري ـ الف�سائي

يتمثل الذكاء الب�شري ـ الف�شائي، يف اأب�شط م�شتوياته، يف القدرة على التعرف على 

خمتلف الألوان والأ�شكال، وال�شتمتاع بها وال�شتجابة لها، ويف اإبداع ر�شوم واأ�شكال ومناذج 

الف�شاء  داخل  والتحرك  يدويا،  وجتميعها  لالأ�شياء  املادية  املعاجلة  ويف  ب�شيطة،  و�شور 

والتنقل من مكان اإىل اآخر. كما يتمثل، يف م�شتواه املعقد، يف معرفة واإنتاج الأبعاد الف�شائية 

والت�شوير  والنحت  الر�شم  خالل  من  وامل�شاهد  املو�شوعات  اإنتاج  واإعادة  )املكانية(، 

وت�شكيل  املبدع  اخليال  وا�شتعمال  اخلرائط،  وم�شاحات  ورموز  مفاتيح  وقراءة  وامل�شرح، 

اأما  اأبعادها املختلفة.  اإليها من  ال�شور الذهنية، وروؤية وفهم املوا�شيع وامل�شاهد منظورا 

اإجناز  كيفية  فهم  يف  الف�شائي،  ـ  الب�شري  الذكاء  فيتجلى  والتحكم،  املهارة  م�شتوى  يف 

اأو خرائط حمددة لتحديد م�شار  اأو �شكل معني، وو�شع بطائق  مهام معينة وفق ت�شميم 

الف�شائية  ال�شور  اأو  الر�شوم  وفهم  فنية،  اأعمال  واإبداع  حمددة،  اأماكن  ترميز  اأو  معني 

)املكانية( املجردة، كالر�شوم الهند�شية، ومعرفة واإنتاج عالقات ب�شرية ف�شائية معقدة 

بني الأ�شكال. 

لدى  الف�شائي  الذكاء  ارتقاء  بني  ال�شتمراية  اأن  يبدو  التطوري،  امل�شتوى  على    -

الإن�شان وال�شريورات املكت�شفة لدى الأنواع الأخرى دون الإن�شان هي اأو�شح واأقوى مقارنة 

 (Cheng 1986 – Dyer et درا�شات       اأو�شحت  اأوىل،  جهة  فمن  الأخرى.  الذكاءات  مع 

(.Gould 1983 –- Gallistell, Brown, Gelman et Keill 1991. Margules et Gallistel 1988 اأن 

عددا كبريا من احليوانات واحل�شرات، كالنحل والنمل والفئران، تتوفر على ميول غريزية 

ت�شاعدها على حتقيق بع�ض الوظائف الف�شائية اخلا�شة كالبحث عن امل�شالك115. كما اأن 

ا�شتعمال القدرات الف�شائية يف حل امل�شكالت كان مو�شوعا �شغل علماء النف�ض املقارن، 

درا�شات  قدم  كوهلر  Wolfgang Köhler(1887-1967)الذي  الأملاين  النف�ض  عامل  ومنهم 

اإىل و�شف وحتديد  ال�شامبانزي تهدف  1920 حول بع�ض قردة  و   1914 �شهرية بني �شنتي 

اأول  1( م�شتوى  اأربعة م�شتويات:  م�شتويات وخ�شائ�ض الذكاء لديها، وقام بت�شنيفها يف 

يتمكن فيه احليوان من القيام بحركة انتقالية يف املكان )=جتاوز احلاجز( للو�شول اإىل 

الطعام )اأو جذب الطعام املربوط بخيط(. وم�شتوى ثان يبعد فيه احليوان احلواجز التي 

حتول دون الطعام. ويف امل�شتوى الثالث يتم ا�شتعمال اأدوات حتت ت�شرف احليوان جلذب 

اأو اإ�شقاط طعام خارج متناوله. واأخريا، يف م�شتوى رابع، يتمكن احليوان من اإعداد اأدواته 

 . 115Howard Gardner, Bruce Torff et Thomas Hatch, op.cit, p.47. 
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بنف�شه للو�شول اإىل هدفه )تكدي�ض ال�شناديق ح�شب الرتفاع املنا�شب اأو تركيب قطعتني 

من ق�شيب اخليزران(. وتو�شل كوهلر اإىل اأن كل القردة متكنت من امل�شتوى الأول، وبع�ض 

القردة الدنيا ل تتو�شل اإىل ا�شتعمال الع�شا اإل اإذا كان مت�شال بالطعام )ولي�ض بال�شرورة 

اأن يكون مربوطا به(. اأما امل�شتوى الثالث فلم تتمكن منه اإل البع�ض منها. يف حني متكن 

قرد، �شماه كوهلر �شلطان Sultan من اإجناز امل�شتوى الرابع )اإعداد الأداة(. وما ي�شتنتج 

من جناح هذه القردة اأنها تتوفر على قدرة "فهم" العالقات بني خمتلف عنا�شر املعطيات 

واكت�شاف ما يجب عمله للتو�شل اإىل حل امل�شكلة. فالق�شية اإذن هي "اإعادة تنظيم حد�شي 

ملجال الإدراك"116ـ وفق تعبري مدر�شة اجل�شطالت ـ باعتبار اأن حتقيق الهدف )الو�شول 

اإىل الطعام( يقت�شي حركة اأو ن�شاطا يقوم على ت�شور اأدوات يتم تركيبها من عن�شرين 

على الأقل؛ ال�شيء الذي ي�شتدعي دجما متكامال لقدرات ف�شائية ب�شرية، اأي تكوين �شورة 

معينة، كالربط بني الق�شيبني وا�شتخدامهما لتجاوز حواجز املكان. ويدل ذلك، يف نهاية 

املطاف، على اأن الرئي�شيات غري الإن�شانية تتوفر على �شكل اأويل لذكاء ب�شري يوجد لدى 

العديد من اأفراد الإن�شان يف م�شتوى راق من التحقق والتفوق117 . ومن جهة ثانية، ارتبطت 

احلياة الجتماعية لدى كثري من الرئي�شيات ـ  منذ ماليني ال�شنني وحتى اليوم ـ با�شتعمال 

بالن�شبة للجماعات املرتحلة واملتنقلة من  مهارات ف�شائية. وهي مهارات تعترب �شرورية 

اأجل ال�شيد وقطف الثمار، باعتبار اأن انتقال وعبور الأفراد عرب اأماكن وممرات وم�شالك 

متطورة.  ف�شائية  عقلية  قدرة  بال�شرورة  يقت�شي  اأخرى،  مرة  منها  العودة  ثم  عديدة 

ون�شادف اليوم مثل هذه القدرة الباهرة لدى �شكان القطب ال�شمايل. فالإ�شكيمو من خالل 

ف�شاء  داخل  الطرقية  م�شالكهم  حتديد  من  مده�ض  ب�شكل  يتمكنون  الب�شرية،  ذاكرتهم 

ممتد ومتماثل. وتعترب القدرات الف�شائية من الأهمية مبكان يف تف�شري الفوارق الوا�شحة 

بني اجلن�شني يف ال�شتجابة على اختبارات الذكاء الف�شائي مقارنة مع اأغلب الختبارات 

الأخرى. وهو تف�شري يرجع ال�شبب التطوري اإىل كون القن�ض والتنقل والرتحل كانت اأن�شطة 

من مهام الذكر. وهي التي دفعته بالتايل اإىل تطوير قدراته الب�شرية الف�شائية ك�شرط 

لإجناز تلك املهام118. 

الذكاء  حول  وحا�شمة  مقنعة  نتائج  اإىل  تو�شلت  ووا�شعة  عديدة  درا�شات  هناك    -

الباحثني يف �شيكولوجية اجلهاز الع�شبي. فاإذا  ـ الب�شري، اأجنزت من طرف  الف�شائي 

كان من املوؤكد اأن الن�شف الأي�شر من الدماغ قد حتدد ـ خالل التطور ـ كمركز متخ�ش�ض 

 ,.1979 البول�شية،  املطبعة  العربية،  املن�شورات  اجلر،  خليل  ترجمة  الذكاء،  فيو،  غا�شتون    .  116 
�ض. 28-34.

 . 117H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 195.
 . 118H. gardner, op.cit, p. 195.
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يف املعاجلة اللغوية، فاملوؤكد اأي�شا اأن الن�شف الأمين منه، وخا�شة الأجزاء اخللفية، يعترب 

القدرات  بع�ض  تاأثر  اإمكانية  من  وبالرغم  الف�شائية.  الب�شرية  للمعاجلة  املركزي  املوقع 

يظل  الأمين  ال�شق  فاإن  الأي�شر،  ال�شق  من  اخللفية  الأجزاء  اإ�شابات يف  نتيجة  الف�شائية 

اخللفية  مناطقه  اإ�شابة  لأن  والكربى؛  الأ�شا�شية  الف�شائية  العمليات  عن  امل�شوؤول  هو 

يف  طريق  عن  البحث  على  الفرد  قدرة  مت�ض  ـ  الدماغ  يف  اأخرى  منطقة  اأي  مع  مقارنة  ـ 

مكان ما، والتعرف على الأ�شياء والوجوه وامل�شاهد، ومالحظة الفوارق الدقيقة…اإلخ  . 

الإهمال، حيث  فريدة، هي  اإىل ظاهرة  الأمين  الن�شف  اإ�شابة  توؤدي  ذلك،  اأكرث من  بل 

يوؤدي  الذي  ال�شيء  به،  املحيط  الب�شري  املجال  الأي�شر من  الن�شف  كليا  الفرد  يتجاهل 

الن�شفني.  التي تتطلب تدخل  اليومية  الأن�شطة  اإجناز بع�ض  اأثناء  اإىل �شعوبات وم�شاكل 

على  للدماغ  الأمين  بالن�شف  الب�شرية  الف�شائية  الوظائف  ارتباط  على  الأدلة  وتعتمد 

ثالثة م�شادر. هناك اأول  الدرا�شات الإكلينيكية (Gardner 1975( التي اأكدت اأن اإ�شابة 

املناطق اجلدارية اليمنى حتدث ا�شطرابات يف النتباه الب�شري ومتثل الف�شاء والتوجه 

املكاين، وا�شطرابات يف اإنتاج ال�شور العقلية والتذكر. وهناك ثانيا اأدلة م�شتمدة من نتائج 

اختبارات الوظائف الف�شائية  (N.Butter, M.Barton et A.Bardy 1970) حول الطريقة التي 

الأدلة  اأحادية اجلانب. وتبني هذه  الذي تعر�شوا لإ�شابات دماغية  الأفراد  لها  ي�شتجيب 

حتويل  يف  حمددة  �شعوبات  يعانون  الدماغ  من  الأمين  الن�شف  يف  امل�شابني  الأفراد  اأن 

الأ�شكال واملجموعات الب�شرية، وتوقع الكيفية التي تظهر بها هذه الأ�شكال منظورة من 

زوايا اأخرى، وقراءة اخلرائط اأو حتديد طريق داخل مكان غري ماألوف لديهم، وت�شفري اأو 

تذكر معلومات ب�شرية وف�شائية. ونادرا ما تكون هذه الإ�شابات م�شاحبة با�شطرابات 

اأخرى درا�شات  تو�شلت  كما  الدماغ.  من  الأي�شر  ال�شق  يف  املتمركزة  اللغوية  القدرة   يف 
الأمين  اجلزء  اإ�شابة  اأن  اإىل   )E.K.warrington, A.M.Taylor 1978- Gardner 1975)
املاألوفة  املوا�شيع  على  التعرف  يف  �شعوبات  منها  اأخرى؛  ا�شطرابات  حتدث  الدماغ  من 

املعرو�شة من زوايا غري ماألوفة، و�شعوبات اأخرى تتعلق بالر�شم. فقد كانت ر�شوم املر�شى 

متيل اإىل تركيز وجتميع التفا�شيل يف اجلانب الأمين من ف�شاء الر�شم، دون مراعاة توازن 

اإهمال الن�شف الأي�شر من املجال الب�شري ي�شكل نتيجة مر�شية  اأن  حميطه الكلي؛ كما 

من  م�شتمد  الأدلة  من  �شنف  ثالثا  وهناك  الأمين119.  الدماغي  ن�شفهم  يف  للم�شابني 

الأمين  الن�شف  Eduardo Bisiach طلب فيها من مر�شى م�شابني يف  الإيطايل  النف�ض  لعامل  .  يف جتربة   119
اأمامهم،  ال�شاحة  تكون  التي  �شاحة كاتدرائية ميالنو من خالل جهتني: اجلهة  يت�شورونه يف  الدماغ و�شف ما  من 

واجلهة التي تكون خلفهم. وكم كانت ده�شة Bisiach ملا تو�شل اإىل اأن املر�شى يف كل جهة من اجلهتني كانوا يهملون 

 François  Michel, «Quand l’imagerie s’efface », .املحالت التجارية املتواجدة على ي�شار ال�شاحة املتخيلة

                           .Science et vie, N° 177, decembre 1991, p. 34-35
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درا�شات حول اأنا�ض عاديني قدمت لهم مثريات يف كل جمال من جمايل الإدراك، الأي�شر 

الأمين كان جيدا يف  الدماغ  اأن ن�شف  الدماغ؛ وتبني  املرتبطني عك�شيا بن�شفي  والأمين 

اأدائه الف�شائي مقارنة مع الن�شف الأي�شر120. »فمثال لو ُعر�شت �شور موجودة يف اأي من 

املجال الأي�شر اأو الأمين ملنظار التج�شيم ال�شريع، ف�شنجد اأن الأداء ي�شبح اأف�شل يف حالة 

املجال الأي�شر. ذلك اأن الن�شف املخي الأمين يتعرف على الوجوه بدرجة اأعلى من الن�شف 

الأي�شر الذي يفعل ذلك بكفاءة اأقل واأحيانا بطريقة خمتلفة. واليد الي�شرى اأداوؤها اأف�شل 

من اليمنى يف تكميل ال�شور وحل الألغاز ويف تنظيم الأ�شكال والر�شوم. مما يعك�ض تفوق 

الن�شف املخي الأمين يف اأداء مهارات ب�شرية فراغية معينة. وبالن�شبة لالأيامن الأ�شوياء 

ميكن اأن تكون اليد الي�شرى اأف�شل قليال يف احلكم على ملم�ض الأ�شياء ويف ترتيب الألغاز. 

لكن الفرق يف الأداء ي�شبح اأكرث و�شوحا بكثري يف حالة مر�شى املخ املف�شول«121. ويتينب 

اأن الوظائف الف�شائية هي من اخت�شا�ض الن�شف  اأنه اأ�شبح من الثابت  من هذه الأدلة 

الأمين من الدماغ، وخا�شة الف�ض اجلداري منه. بل عالوة على ذلك اأ�شبح من املمكن 

معينة.  ف�شائية  وظائف  يف  متخ�ش�شة  جد  فرعية  دماغية  مناطق  عن  احلديث  اليوم 

اإذا كانت درا�شة الأ�ش�ض الع�شبية واملظاهر الدماغية للذكاء الف�شائي  وح�شب جاردنر، 

�شتكون اأكرث ي�شرا يف امل�شتقبل القريب، فاإن تبا�شري ذلك قد بداأت بدرا�شات حول وظيفة 

املرتبطة  الب�شري  الإدراك  وظيفة  اأي  الأخرى،  الكائنات  مع  الإن�شان  يتقا�شمها  ب�شيطة 

واإذا كان جاردنر يحيل على درا�شات اأجنزت قبل  الأولية لال�شتقبال احل�شي.  بالأجهزة 

فاإن الدرا�شات التي اأجنزت بعد ذلك على  �شنة 1983 )�شنة �شدور كتاب "اأطر الذكاء"(، 

مناطق  من  ملجموعة  دقيق  حتديد  من  مكنت  الب�شرية  للمنبهات  الع�شبية  ال�شتجابات 

الإدراك الب�شري. ففي اأقل من ع�شر �شنوات مت النتقال من نحو ع�شر مناطق �شنة 1983 

اإىل اأكرث من ع�شرين منطقة �شنة 1990، كمو�شع اإدرك اللون الأحمر، ومو�شع اإدراك �شرعة 

واجتاه حركة ال�شيء، واملو�شع اخلا�ض بروؤية الوجوه دون الأ�شياء الأخرى…اإلخ.122 ومن 

ال�شروري التاأكيد هنا على الفرق بني هذه الوظائف الإدركية الب�شيطة والذكاء الف�شائي 

بني  العالقات  فهم  على  والقدرة  بالأ�شياء  الأولية  املعرفة  بني  الفرق  نف�ض  اإنه  الب�شري، 

الأ�شياء. اإن خلق �شور ذهنية ف�شائية معقدة انطالقا من عنا�شر تدرك اأو ل تدرك ب�شريا 

يتطلب �شريورات معرفية ل ميكن اختزالها يف م�شتوى الإدراك احل�شي. 

ميكن  الف�شائي،  الذكاء  حول  ثرية  معلومات  تقدم  عديدة  فردية  حالت  هناك   -

 . 120H. gardner, op.cit, p. 193-194.
121 .  كر�شتني متبل، مرجع �شابق، �ض. 73-72.

 122 - Stannislas Dehaene, « Combient suis-je », Science et vie, N° 177, decembre 1991, p. 
20. 
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وعن  جهة  من  الب�شري  الإدراك  وظيفة  عن  الذكاء  هذا  متيز  على  قويا  دليال  اتخاذها 

الذكاءات الأخرى من جهة ثانية. ميكن القول، يف اجلانب الأول، باأنه ل وجود لعالقة بني 

غياب القدرة على التفكري الف�شائي وغياب الب�شر لدى الأعمى. اإذا كانت بع�ض اخلربات 

ـ كاللون مثال ـ منعدمة لدى الأعمى، وبع�شها ـ كاإدرك املنظور ـ  يتم الو�شول اإليها ب�شعوبة 

كبرية، فقد اأبرزت درا�شات على فاقدي الب�شر اأن معرفتهم الف�شائية ل تعتمد كليا على 

الف�شائية. وتعترب  اإدراك بع�ض املظاهر  العديد منهم  اإمكان  واأن يف  الب�شري،  جهازهم 

فقد  املجال.  رائدة يف هذا    (1974)Torontoمن جامعة ،John Kennedy كينيدي  درا�شات 

بني هذا الباحث اأنه يف اإمكان العميان )وكذلك الأ�شخا�ض العاديني املع�شوبي العينني( 

اإىل  مييل  فالأعمى  جم�شمة.  لهم  قدمت  التي  الهند�شية  الأ�شكال  على  ب�شهولة  التعرف 

حتويل جتاربه الف�شائية اإىل عدد من خطوات القدم اأو حركات الأ�شابع التي ينجزها يف 

اجتاه معني، ويرتجمها اإىل منط من احلركة الالزمة. فهو يقي�ض احلجم اأو امل�شافة بطرق 

غري مبا�شرة؛ بتمرير يده مثال على طول ال�شيء الذي يلم�شه. وكلما ا�شتغرقت حركة يده 

زمنا اأطول، كلما بدا ال�شيء اأكرب اأو اأطول. وللتعرف على الوجوه اأو ال�شور املج�شمة املعقدة 

يعتمد فاقد الب�شر على موؤ�شرات مل�شية كا�شتقامة ال�شيء اأو تقو�شه اأو انحنائه وانعراجه 

وب�شرية.  مل�شية  طرقا  ي�شمل  اإدراكي  جهاز  ـ   كينيدي  ح�شب  ـ  ويوجد  الدقيقة.  ونتوءاته 

مما يعني اأنه بوا�شطة اللم�ض يتمكن الأعمى من الو�شول اإىل النطباعات احل�شية املتاحة 

 Susanna ميللر  درا�شات  خالل  من  كذلك  املعلومات  هذه  تاأكدت  وقد  العاديني.  لالأفراد 

Millar من جامعة اأوك�شفورد  (1975) التي تو�شلت اإىل اأن ر�شوم الأطفال العميان حتمل 

العديد من اخل�شائ�ض التي متيز ر�شوم الأطفال العاديني. فقد متكن اأولئك الأطفال من 

 Barbara ر�شم اأ�شكال باعتماد خط جم�شم ت�شبه ر�شوم غريهم من الأطفال. كما تو�شلت

Landau وزمالوؤها من جامعة بين�شيلفانيا (1976) اإىل اأن الأطفال املكفوفني منذ الولدة 

يتمكنونـ  يف �شنتهم الثانية والن�شفـ  من  حتديد امل�شافة ال�شحيحة بني عن�شرين، وذلك 

اأن  العن�شرين على حدة. مبعنى  تربط بني كل من  ثالثة  اعتمادا على موقعهم يف نقطة 

ويدل  معلومتني.  م�شافتني  على  اعتمادا  نقطتني  بني  جمهولة  م�شافة  على  ي�شتدل  الطفل 

ذلك على اأنه ميكن الو�شول اإىل خ�شائ�ض قيا�ض الف�شاء يف غياب املعلومات الب�شرية. 

وانتهت الباحثة اإىل اأن اأنظمة التمثل الف�شائي قابلة للتحقق عرب جتارب ب�شرية اأو مل�شية 

على ال�شواء، واأنه ل توجد بال�شرورة اأية عالقة ذات قيمة بني املعطيات الب�شرية والذكاء 

الف�شائي. وهناك حالت مر�شية مغايرة ت�شعف فيها القدرات الف�شائية، مثلما هو الأمر 
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لدى الن�شاء امل�شابات مبتالزمة تورنر Turner123 اللواتي يعانني من م�شاكل يف القدرات 

الف�شائية تتجاوز م�شتوى الإدراك الب�شري، مع حمافظتهن على �شالمة القدرات اللغوية. 

التفكري  م�شتوى  على  حمددة  اإ�شابات  عن  تك�شف  فردية  فوارق  هناك  احلال  وبطبيعة 

اأقل  العلماء  اأن  اأن بني  الب�شري، �شبق جلالتون  الت�شور  الب�شري. ففي جمال  الف�شائي 

قدرة على تذكر �شور ب�شرية م�شخ�شة ومف�شلة حول اأن�شطة يومية مقارنة مع متو�شطي 

اأن اللغة مل تكن ت�شعفه يف خلق  األدو�ض هك�شلي124  الذكاء. ويعرتف الروائي الربيطاين 

�شور ذهنية. وكان يبذل جمهودا كبريا يف خلق �شور تكون عادة م�شطربة125.

من املوؤكد اأن هناك اأفرادا عاديني يتميزون بقدرات ب�شرية وف�شائية متطورة. لقد 

يت�شور   Nikola Tesla (1856-1943) الكرواتي  الأ�شل  ذو  الأمريكي  واملخرتع  املهند�ض  كان 

ب�شريا ال�شورة الكاملة والتفا�شيل الدقيقة لأجزاء الآلة التي يعمل على اخرتاعها. وكانت 

�شوره الداخلية من القوة واحليوية بحيث مكنته من و�شع اخرتاعاته املعقدة دون ر�شمها 

على الورق. وكانت للنحات الفرن�شي  Auguste Rodin  (1840-1917)قدرة باهرة على ت�شور 

  Henry Mooreالأجزاء والتفا�شيل الدقيقة جل�شم التمثال. وُيذكر اأن النحات الإجنليزي

كما جند  يديه.  بني  كان منحوتا  لو  كما  بكامله  التمثال  يت�شور ذهنيا   (1986-1898)كان 

مثل هذه القدرات الف�شائية ال�شتثنائية عند اأفراد يعانون من تاأخر عقلي. والأمر يتعلق 

هنا باخل�شو�ض باملعتوهني النابغني، مثل اليابانيني Yamashita و Yamamura اللذين كانا 

يتوفران على مواهب فنية مده�شة مقارنة مع قدراتهم الأخرى التي كانت دون املتو�شط. 

التوحد  حالة  بالرغم  التي  نادية  ا�شمها  اإجنليزية  ملراهقة  اأخرى  غريبة  حالة  وهناك 

اأ�شبق من �شنها بحكم ما تتميز به من  التي تعانيها كانت ر�شوماتها   Autisme والجرتار 

دقة و�شبط واإحكام. ومل يكن الأمر ناجتا عن اهتمام عائلي متزايد؛ ذلك اأن الطفلة نادية 

متكنت من الر�شم يف �شنتها الرابعة وكاأنها يف عمرمراهقة موهوبة؛ ومل يكن والداها على 

اإل بعد اكت�شافها من طرف معاجلها. وتدل مثل هذه احلالت على وجود  علم مبوهبتها 

ذكاء متميز عن جمموع قدرات اأخرى قد تكون �شعيفة اأو اأقل من املتو�شط126.

- يبدو على م�شتوى النمو الفردي، اأن الذكاء الف�شائي لدى الأطفال مل يحظ بنف�ض 

اأي   الأنثى،  لدى   )  x(  الكروموزوم �ض بغياب  يتميز  ت�شوه �شبغي )كرومو�شومي(   Turner تورنر  .  متالزمة   123
بوجود تركيبة �شبغية من  xo   )عو�ض xx( . تعاين مثل هوؤلء الن�شاء من نق�ض يف القامة و�شمور يف الأثداء، وغياب 

ن�شاط املبي�ض، و�شعف يف تكوين الرحم، وبالتايل غياب احلمل.  

124 .  األدو�ض هك�شلي Aldous Huxley  (1963-1894)  روائي بريطاين اأ�شبح �شريرا يف �شن ال�شاد�شة ع�شرة. 
وقد اأثر �شرره، الذي عولج جزئيا خالل �شنوات قليلة، يف كل م�شار حياته. 

H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 196-198. . 125
 . 126Ibid, p. 198-199.
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الهتمام العلمي الذي حظي به نف�ض الذكاء لدى الرا�شدين. وتعترب اأعمال بياجيه رائدة 

الإطار  من  كجزء  معه  تعامله  من  بالرغم  الأطفال،  لدى  الف�شائي  التفكري  درا�شة  يف 

بياجيه عن  يتحدث  ومراحله.  اآلياته  لإبراز  كل جهوده  بذل  والذي  املنطقي،  للنمو  العام 

الأول  ال�شهر  بداية  فمع  احلركية.  احل�شية  املرحلة  مع  يبداأ  للف�شاء  حركي  ح�شي  تكوين 

يكون الف�شاء عمليا؛ حيث يتعرف الطفل على مناطق معينة تتدرج من الفم اإىل مناطق 

اللم�ض ثم جمال النظر وال�شمع من خالل متابعته النظر اإىل الأ�شياء املتحركة اأمامه. وهي 

مناطق غري متجان�شة بالن�شبة لتفكري الطفل الذي ل يحمل عنها الطفل اأية فكرة. وبعد 

ب�شعة اأ�شهر يتمكن الطفل من ت�شكيل الف�شاء الذاتي حيث ميركز الأ�شياء ح�شب ن�شاطه 

اخلا�ض، ويربط بني حركة يديه وذراعيه والأ�شياء املرئية )التي ينعدم وجودها مبجرد 

غيابها(. و يف ال�شهر العا�شر ـ حني يكت�شف الطفل القيمة الو�شائلية لبع�ض الأ�شياء )اإبعاد 

احلواجز للو�شول اإىل هدف، اأو ا�شتخدام يد غريه لتحريك اأ�شياء معينة(ـ   ترتبط حركاته 

باملفاهيم املواقعية )=الطوبولوجية: اأمام، وراء، فوق، حتت(. ومن �شاأن تنقالت الطفل 

يف احليز اأن ت�شاعده  على ت�شكيل "املفهوم" الأويل للف�شاء الأوقليدي املتجان�ض؛ و يدرك 

اأن ال�شيء ذا الأبعاد احل�شية الثابتة يتغري يف �شكله وحجمه ح�شب قربه اأو بعده عنه؛ ولذلك 

النعكا�شية )حيث  العمليات  ويكت�شف  املو�شوعي،  الف�شاء  اإىل  الذاتي  الف�شاء  ينتقل من 

ي�شتطيع الك�شف عن ال�شيء املخفي وراء حاجز ما(.  ويف ال�شنة والن�شف يكت�شب الطفل 

ل  لكنه  الأ�شياء،  بني  املكانية  العالقات  متاما  ويعي  لالأ�شياء،  املكانية  التنقالت  مفهوم 

يتمثلها دون مل�شها مبا�شرة. ومع نهاية املرحلة احل�شية احلركية يبحث الطفل عن الو�شائل 

التي تو�شله اإىل اأهداف يف اأماكن عديدة وبعيدة؛ كما يعترب نف�شه عن�شرا �شمن عنا�شر 

الف�شاء املحيطة به. وبهذا تكون جمموعة النتقالت Groupe des déplacements قد ت�شكلت 

نهائيا؛ ي�شبح الف�شاء متثليا: يتمكن الطفل من تكوين �شور عقلية اأولية، وميكنه ا�شتدعاء 

اأو ت�شور م�شهد اأو حدث دون ح�شوره اأو م�شاركته فيه بال�شرورة. ي�شبح الذكاء الف�شائي 

ـ بعد ال�شنة الثانية ـ متثليا يف اللحظة التي مييز فيها الطفل بني ال�شيء ومدلوله، ويعتمد 

على ال�شور الذهنية والتذكر الرمزي للوقائع الغائبة. ويتم ذلك بو�شائل الكالم والتقليد 

والر�شم واللعب الرمزي، والتي من خاللها يتم ا�شتبطان الأفعال ال�شابقة. ومع بداية �شن 

التمدر�ض ي�شبح الطفل قادرا على معاجلة ال�شور والأ�شياء يف املجال الف�شائي بن�شاط 

وفعالية. كما ميكنه من خالل العمليات الذهنية النعكا�شية اأن يربط بني تباين اإدراكاته 

وتعدد زوايا النظر. ولكن رغم ذلك يظل الذكاء الف�شائي حمدودا بالو�شعيات امللمو�شة 

الطفل  يتمكن  املراهقة،  مرحلة  ال�شورية،  العمليات  مرحلة  ومع  امل�شخ�شة.  والوقائع 

التفكري  توجه  التي  ال�شورية  القواعد  وتوظيف  املجردة،  الف�شاءات  مفهوم  مقاربة  من 

الف�شائي. هكذا يبدو اأن منو الذكاء الف�شائي يتم ب�شكل منتظم، بدءا من طفل املرحلة 
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اأن ي�شبح مو�شوعيا ثم متثليا مع  احل�شية احلركية حيث يكون الف�شاء عمليا ذاتيا قبل 

طفل املدر�شة، لينتهي ف�شاءا جمردا مع فرتة املراهقة.

لدى  الف�شائية  الب�شرية  للقدرات  املتميز  النمائي  امل�شار  ر�شد  خالل  من  ويبدو 

الكبار،  لدى  درجاتها  اأرقى  يف  تتحقق  اأنها  الثقافات  من  العديد  يف  والفنانني  املوهوبني 

الفن  جمال  ففي  العمر.  من  املتاأخرة  ال�شنوات  حتى  الإجناز  من  عال  مب�شتوى  وحتتفظ 

معظم  اأن  كما  عمرهما.  من  الثمانني  بعد  ما  اإىل  ير�شمان   titien وتيتيان  بيكا�شو  ظل 

الفنانني الغربيني ر�شموا اأجمل لوحاتهم يف ال�شنوات الأخرية من عمرهم. ويرجع النحات 

الإجنليزيHenri Moore  (1898-1986) ، الذي يعترب مثال على هذه الظاهرة، ال�شبب يف 

كون الفنانني الكبار ينجزون اأح�شن اأعمالهم يف كرب �شنهم اإىل ارتباط الفنون الب�شرية 

بالتجربة الإن�شانية الواقعية التي تالزم الفنان طوال حياته. اإن التفكري الب�شري الف�شائي 

يف جمموعة من مظاهره يظل قويا حتى زمن متاأخر لدى الأفراد الذين ميار�شونه بانتظام. 

واإذا كانت الروؤية ال�شمولية لالأ�شياء، واحل�شا�شية جتاه البنيات الكلية خ�شائ�ض ف�شائية 

اأ�شا�شية تتطور مع التقدم يف العمر، فذلك ما يجعلها م�شدرا للحكمة التي يتميز بها الكبار 

عادة127.

- ل�شنوات طويلة، اعتقد الباحثون املتخ�ش�شون يف الذكاء ـ ب�شكل را�شخ ـ اأن القدرة 

اللغوية.  اأو  املنطقية  القدرة  عن  م�شتقلة  الف�شائية  بال�شور  املرتبطة  امل�شاكل  حل  على 

الف�شائية  القدرة  �شنف  الذي  ثور�شتون  الت�شور  هذا  عن  املتحم�شني  املدافعني  بني  من 

ال�شبعة للقدرة العقلية. وقد دافع العديد من الباحثني عن  من �شمن  العوامل الطائفية 

هذا الجتاه، بالرغم من التباين احلا�شل بينهم حول ماهية ومكونات القدرة الف�شائية. 

على  القدرة  مكونات:  ثالثة  على  الف�شائي  العامل  ي�شتمل   )1947( لثور�شتون  فبالن�شبة 

التعرف على هوية مو�شوع مرئي من زوايا خمتلفة؛ والقدرة على تخيل احلركة اأو النقلة 

الداخلية ملختلف مكونات �شكل ما؛ ثم القدرة على فهم العالقات الف�شائية من موقع ج�شم 

املالحظ كعن�شر اأ�شا�شي يف املهمة. اأما ترومان كيلي Truman Kelly فقد ميز بني القدرة 

اإدراك الأ�شكال الهند�شية والحتفاظ بها والقدرة على املعاجلة الب�شرية للعالقات  على 

الف�شائية. كما ميز عبدالعزيز القو�شي )1955( بني القدرة الف�شائية الثنائية )اأي ذات 

عديدة  ت�شنيفات  وهناك  الثالثة(.  الأبعاد  )ذات  الثالثية  الف�شائية  والقدرة  البعدين( 

اأخرى للقدرة الف�شائية128. وبالرغم من �شعوبة احل�شم يف العدد احلقيقي ملكونات هذه 

تبدو  التي  الف�شائي  الذكاء  مظاهر  تقدمي  فيمكن  منها،  لكل  الدقيق  والتعريف  القدرة 

. . 127 Ibid, p. 215
 . 128Ibid, p. 186.
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اأ�شا�شية ومركزية. 

يت�شمن الذكاء الف�شائي عددا وا�شعا من القدرات التي ترتبط فيما بينها اإىل حد ما؛ 

كالقدرة على التعرف على ال�شيء الواحد من زوايا خمتلفة، والقدرة على معرفة وتغيري 

بعد،  فيما  تغيريها  ثم  ا�شتح�شار �شورة عقلية  والقدرة على  اآخر،  داخل عن�شر  عن�شر 

والقدرة على و�شع متثل اأو �شكل بياين يج�شد معلومة ف�شائية…اإلخ. واإذا كان من املمكن 

ت�شور هذه العمليات م�شتقلة عن بع�شها البع�ض، كما ميكن اأن تتطور اأو تتدهور منف�شلة عن 

بع�شها البع�ض، فالواقع كذلك اأنها ت�شتغل وتعمل كعائلة واحدة، حيث ميكن لعملية معينة 

ي�شتغالن  الإيقاع ودرجة ال�شوت  اأن  العمليات الأخرى. ومثلما  ا�شتعمال  اأن تدعم وتقوي 

اللغوي،   الذكاء  معا يف  يعمالن  والتداولية  الرتكيبية  والقدرات  املو�شيقى،  املجال  معا يف 

فاإن الذكاء الف�شائي يبدو كذلك كمزيج تندمج فيه جمموعة من القدرات الف�شائية129. 

اإنها �شرورية يف معرفة الجتاهات  وا�شعة.  القدرات يف  جمالت متباينة  وت�شتعمل هذه 

والتعرف على الأج�شام وامل�شاهد ومواقع الأحداث التي ي�شادفها الفرد يف حميطه. كما 

ت�شتعمل اأثناء ال�شتغال بالتمثيالت البيانية، كالتحويالت ثنائية اأو ثالثية الأبعاد مل�شاهد 

العامل الواقعي، اأو بوا�شطة رموز اأخرى كالبطائق واخلرائط والر�شوم التخطيطية والأ�شكال 

الهند�شية. كما تتج�شد القدرات الف�شائية يف م�شتوى جتريدي اأرقى، مثلما هو ال�شاأن يف 

الإح�شا�ض بالتوازن اأو ال�شغط اأو الرتكيب بني العنا�شر )كالر�شم(. وتبدو كذلك يف اإيجاد 

اأو اإدراك التماثالت بني �شكلني متنافرين يف الظاهر، اأو بني حقلني من التجربة يبدوان 

و�شع  ال�شتعارة يف  العلماء من وظف عملية  و  الفال�شفة  وهناك مناذج من   . متباعدين 

مماثلة بني حقول متباينة من اأجل تو�شيح الأفكار والنظريات الفل�شفية والعلمية. لقد ماثل 

بال�شجرة،  الفل�شفة  ديكارت  �شبه  كما  الكهف.  وظالل  املادي  العامل  اأ�شياء  بني  اأفالطون 

اأي�شا �شورة  العلوم.  وهناك  باقي  واأغ�شانها  الطبيعيات،  امليتافزيقا، وجذعها  جذورها 

"�شجرة احلياة" لدى داروين. و�شورة "اجلبل اجلليدي" لدى فرويد لإبراز العمق الغائر 
لال�شعور. كما �شبه جون دالتون J.Dalton عنا�شر الذرة بالنظام ال�شم�شي…اإلخ. فكل هذه 

الت�شبيهات واملماثالت تنطوي على �شور اإبداعية ت�شاعد على ت�شخي�ض ت�شورات الفال�شفة 

واإذا  واليومية.  العادية  اأ�شكالها  امل�شكالت يف  دورا حيويا يف حل  تلعب  قد  كما  والعلماء؛ 

كانت هذه ال�شور تبدو يف احلالتني من خالل �شكل مرئي، فمن املمكن خلقها اأو تقديرها 

من طرف �شخ�ض اأعمى. واإذا كانت كذلك تعترب اأدوات للتفكري، فهناك من ذهب اأبعد 

من ذلك واعترب اأن ال�شور املرئية والف�شائية ت�شكل امل�شدر الأ�شا�شي للتفكري. وهو الراأي 

الذي ميثله عامل النف�ض املتخ�ش�ض يف الفنون Rudolf Arnheim  )�شاحب كتاب "التفكري 

 .129Ibid, p.187.
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الب�شري": 1969( الذي يوؤكد اأن العمليات العقلية العليا ت�شتمد مبا�شرة من اإدراكنا للعامل، 

واأن الآليات التي تدرك احلوا�ض من خاللها الو�شط اخلارجي تطابق كلها تقريبا العمليات 

التفكري. فكل تفكري منتج يولد من  الذي يدر�ض عمليات  النف�ض  املحددة من طرف علم 

رحم ال�شور العقلية. وهو يف ذلك يقل�ض من دور اللغة يف التفكري اخلالق130. 

يبدو  الذكاء،  اختبارات  نتائج  على  العاملي  التحليل  درا�شات  من  العديد  �شوء  على 

من املنطقي اعتبار الذكاء الف�شائي �شكال ذهنيا متميزا، وجمموعة من املواهب ترتبط 

فيما بينها. وهناك اتفاق على اأن الذكاء الف�شائي هو "الذكاء الآخر" الذي يجب مقابلته 

دون اأن يقل عنه اأهمية. وميكن هنا و�شع نوع من املماثلة  ومتييزه عن "الذكاء اللغوي"، 

بني الثنائيني Les dualistes الذين يتحدثون ـ �شيكولوجيا ـ  عن ن�شقني من التمثالت: ن�شق 

ـ  الذين يحددون   Les localisateurs املو�شعيني  ون�شق رمزي ت�شويري، وبني  رمزي لفظي 

بيولوجيا ـ مركز الن�شق الأول يف ال�شق الأي�شر من الدماغ، ومركز الن�شق الثاين يف اجلزء 

الأمين منه131. وتوؤكد درا�شات يف علم النف�ض التجريبي اأن املفحو�شني، يف تعاملهم مع 

(R.املهام املطروحة عليهم ي�شتعملون الكلمات اأو ال�شور الف�شائية. وتو�شلت بع�ض التجارب

يرتبكون يف  ـ  ـ يف حلهم مل�شكل مطروح عليهم  املفحو�شني  بع�ض  اأن   (1968 ـ Brooksاإىل 

اأدائهم عندما ُيطلب منهم اإلزاما اإما ا�شتعمال معلومات لغوية فقط )حفظ جملة وت�شنيف 

اأو توظيف معلومات ف�شائية فقط )ت�شكيل �شورة عقلية  اأ�شناف اخلطاب(  كلمة ح�شب 

وو�شع الأ�شبع على العالمة املكتوبة على الورقة(. كما مل يحدث لهم اأي ارتباك حني ُطلب 

منهم اختيار توظيف معلومات ح�شب منوذج حمدد )لغوي اأو ف�شائي( ثم الإجابة بطريقة 

املعلومات  م�شدر  يكون  عندما  يح�شل  الرتباك  اأن  يعني  مما  املعلومات؛  منوذج  تالئم 

لغويا وتكون طريقة الإجابة ب�شرية اأو العك�ض. اأما اإذا كان منوذج املعلومات ل يتعار�ض اأو 

ل يزاحم طريقة الإجابة، فيكون الأداء جيدا ول يحدث الرتباك132. وتقدم نتائج هذه 

التجارب دليال على اأن املعاجلتني اللغوية والف�شائيةـ  الب�شرية كال على حدة تنطويان على 

عمليات اأ�شا�شية متيزهما ن�شبيا عن بع�شهما البع�ض، مثلما تنطوي الذكاءات الأخرى على 

عمليات خا�شة بها.

الإن�شانية  الثقافات  كل  يف  الف�شائية  الب�شرية  الكفاءات  على  الوقوف  ميكن   - 

املعروفة. فاإذا كانت بع�ض املجتمعات عرفت اكت�شافات مثل الهند�شة اأوالفيزياء اأوالنحت 

اأو الر�شم النطباعي، فهناك اإجنازات اأخرى تتطلب نف�ض الكفاءات ن�شادفها يف �شياقات 

130- Ibid, p. 187-188.
131 . Ibid, p. 188. 
132 . Ibid, p. 188-189.
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ثقافية اأخرى. ففي جمتمعات بعينها، كاملجتمع الغربي مثال، يبدو من ال�شعب ت�شور اأي 

دون  والعلوم  والريا�شيات  )=الطوبولوجيا(  الالكمية  والهند�شة  النحت  جمال  يف  تطور 

وجود ذكاء ف�شائي متطور. لقد كان اإين�شتاين يتوفر على مواهب متميزة يف هذا املجال. 

الب�شرية  ال�شور  اإىل  وم�شدودا  باأوقليد�ض  معجبا   Bertrand Russellرا�شل برتراند  وكان 

والف�شائية، وكانت حلدو�شه الريا�شية جذور يف الهند�شة الكال�شيكية، كما كان يفكر بلغة 

ت�شويرية ف�شائية. وي�شهد العديد من العلماء واملخرتعني على الدور الذي تلعبه ال�شور يف 

 Friederich Kekulé(1829-حل امل�شكالت. يف هذا الإطار ي�شف الكيميائي الأملاين كيكويل

 (1896الكيفية التي تو�شل بها اإىل اكت�شاف البنية الكيميائية جلزيئة البنزين باأنها كانت 

عبارة عن �شور راآها يف منامه اأ�شبه ما تكون بحركة الثعابني. كما يعترب اكت�شاف جزيء 

 Francis و  James watsonاحلم�ض النووي الريبي منقو�ض الأوك�شجني( من طرف=( ADN

Crick نتيجة قدرتهما على ت�شور اأ�شكال من الرتباط بني اجلزيئات بع�شها ببع�ض. كان 

الإ�شكال هو كيفية ترتيب القواعد الأربع حتى ي�شبح اجلزيء حامال للعديد من الر�شائل 

الوراثية. وبعد العديد من الحتمالت التي مت ت�شورها ذهنيا اأو ت�شويرها على الورق اأو 

على   ADN جلزيء  منوذج  و�شع  من  العاملان  متكن  ثالثة،  اأبعاد  ذات  بنماذج  جت�شيدها 

�شورة �شلم لولبي يلتف للناحية اليمنى، وتنعطف درجاته مت�شاوية امل�شافة واحلجم بنف�ض 

الزاوية. 

ومثلما هو الأمر يف العلوم يعترب الذكاء الب�شري الف�شائي اإجراء �شروريا يف الهند�شة 

اأي التفكري من خالل  واملعمار. اإن التمكن من هذه الأن�شطة يقت�شي تعلم "لغة الف�شاء"، 

اأجنبية بالن�شبة  و�شيط ف�شائي. ويعترب التفكري بوا�شطة الأبعاد الثالثة مبثابة تعلم للغة 

للعديد من النا�ض. فالرقم اأربعة لي�ض جمرد وحدة عددية اأقل من خم�شة واأكرب من ثالثة، 

الهرم  اأ�شالع  �شتة هو عدد  رقم  اأن  كما  القاعدة.  واأوجه هرم ثالثي  روؤو�ض  بل هو عدد 

الثالثي وعدد اأوجه املكعب. وتعترب لعبة ال�شطرجن مثال جيدا يعك�ض بع�ض عمليات الذكاء 

الف�شائي بالنظر اإىل ما تقت�شيه من ذاكرة ب�شرية جيدة.

ومن الأكيد كذلك اأن للتفكري الف�شائي دورا مركزيا يف الفنون الب�شرية. اإن الر�شم 

والنحت يتطلبان ح�شا�شية مرهفة جتاه العامل املرئي والف�شائي، كما يتطلبان قدرة على 

اأداء  على  القدرة  اإىل  بالإ�شافة طبعا  فنية. هذا  اإنتاجات  العامل عرب  ت�شكيل هذا  اإعادة 

احل�شا�شية  هذه  الفنانني  كبار  �شهادات  تعك�ض  ما  وعادة  وامل�شبوطة.  الدقيقة  احلركات 

ففي  الفني.  ن�شاطهم  اأثناء  يواجهونها  التي  والتحديات  ال�شعوبات  عن  يتحدثون  عندما 

-1853)  Van Gogh جوخ  فان  الهولندي  الر�شام  ي�شري  واجهته  التي  امل�شاكل  عن  حديثه 

1890( اإىل اأن معرفة قوانني الأبعاد وال�شوء والظل واملنظور ت�شكل �شرطا �شروريا للر�شم 



77

IOó©àŸG äGAÉcòdG

من  نوع  حتقيق  هدفه  كان  حيث  اإليه؛  بالن�شبة  م�شكال  يعترب  اللون  وكان  والغني.  اجليد 

وتنافرهما؛  توافقهما  اأو  وت�شادهما،  امتزاجهما  لونني من خالل  بني  التكامل  اأو  الزواج 

وثيقة.  ب�شلة  بينها  فيما  ترتبط  التي  اللونية  للنغمات  الغام�شة  الهتزازات  وكذلك عرب 

اللونية يف مقابل  النغمة  اإ�شعاع  الإن�شاين من خالل  الوجه  التعبري عن �شكل  وكان يطمح 

ال�شم�ض.  الروح من خالل �شعاع �شروق  خلفية معتمة؛ وعن الأمل بنجمة ما، وعن ت�شوق 

وكان فان جوخ ي�شعر اأن هذه الأ�شياء توجد بداخله فعال133. ويف حديثه عن �شراع الفنان 

من اأجل حتكمه يف موا�شيع فنه يوؤكد املهند�ض املعماري والنحات الفرن�شي لو كوربوزيي

له،  ال�شمولية  معرفته  ينبع من  للمو�شوع  الفنان  ت�شور  اأن   (1887-1965) Le Corbusier 

وكل  وكتلته ومالحمه  املو�شوع  املكت�شبة عرب خمتلف جتارب احلوا�ض مبادة  املعرفة  اأي  

خ�شائ�شه. وبعدها ي�شتغل املنظور la perspective كمحفز ل�شتدعاء هذه التجارب. واإذا 

فاإنهم  اأ�شالفهم،  وطورها  ا�شتعملها  التي  التقنيات  بتوظيف  عادة  يبداأون  الفنانون  كان 

  Dürer Albrechtالأملاين الفنان  لقد متكن  لهم.  املتاحة  التقنيات غري  ابتكار  اإىل  ي�شعون 

�شابقوه  يتمكن  مل  الذي   La perspective املنظور  توظيف  من  معا�شريه   (1471-1528)مع 

اأن ال�شكل عن�شر مركزي يف كل فن ت�شويري. كل هذه  من الإم�شاك به. ويوؤكد بيكا�شو 

العنا�شر جتعل من الفن اإبداعا يبتعد اأو يتجاوز تقليد ون�شخ عامل احلياة اليومية، بالرغم 

مما يحمله هذا الأخري من عنا�شر وتفا�شيل ت�شكل مو�شوعا لتاأمالت ومالحظات الفنان. 

جمرد  عن  مييزه  حمدد  ملنطق  يخ�شع  الفني  العمل  اأن  املطاف  نهاية  يف  ذلك  ومعنى 

حماكاة الطبيعة، ليحتل بذلك نف�ض مكانة احلقول  الأخرى التي تتميز بالدقة يف البحث 

والكت�شاف. وقد �شبق للفنان الإجنليزي John Constable (1776-1837) اأن اأعلن اأن الر�شم 

 Paul Cézanne علم، ويجب التعامل معه كبحث عن قوانني الطبيعة. وكان الفنان الفرن�شي

(1906-1839( يعترب اأن مالحظة ودرا�شة الطبيعة هما الطريق نحو الفن. ويف نف�ض املنحى 
يعترب الناقد الأمريكي Clive Bell (1881-1964) اأن اأعمال بيكا�شو، من حيث كونها ت�شتجيب 

من  بالرغم  الريا�شية  الأعمال  تثريه  الذي  الإعجاب  نف�ض  تثري  خا�شة،  اإبداعية  ملعايري 

الفنية  الأعمال  الذي يجعل  الطابع اخلا�ض  وبالرغم من  تباين مناحي كل من املجالني. 

الكربى بعيدة عن ان�شغالت الإن�شان العادي، ففي اأن�شطة الهواة ما يجعلها اأقرب اإىل تلك 

الن�شغالت؛ ذلك اأن الفرد الذي ي�شتمتع بروؤيته لالأعمال الفنية ومييز فيما بينها يتمكن 

عادة من التعرف على الأ�شاليب الفنية وتقييمها. وميكن اكت�شاب مثل هذه املوؤهالت يف 

م�شتواها الب�شيط من طرف الأطفال ال�شغار الذين ل يلتفتون اإىل املو�شوع الفني بقدر ما 

موؤهالت  ولكنها  اأ�شلوب معلمهم.  التي متيز عادة  واملادية  ال�شكلية  باخل�شائ�ض  يهتمون 

133 . عن: �شاكر عبداحلميد، العملية الإبداعية يف فن الت�شوير، املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
يناير 1987، �ض.100.
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ت�شرتط بال�شرورة قدرات متطورة؛ كالتوفر على روؤية فنية وذاكرة ب�شرية وح�شا�شية جتاه 

درجات اأو اأنغام الألوان…اإلخ134. 

اإذا كانت هذه الأمثلة والنماذج من ا�شتعمال الكفاءات الف�شائية م�شتمدة من ال�شياق 

ولأغرا�ض  اأخرى  بطرق  الكفاءات  نف�ض  ت�شتعمل  اأخرى  �شياقات  فهناك  الغربي،  الثقايف 

مغايرة. ولعل قدرات مثل العثور على خمرج و�شط الأدغال، اأو اإتقان �شنائع وحرف معقدة، 

اأو ممار�شة ريا�شات واألعاب معينة، كلها اأمثلة على الختالف الثقايف يف توظيف القدرات 

الأفراد  قدرة  ت�شل  كالهاري  ب�شحراء  البو�شمان  جمتمعات  ففي  الف�شائية.  الب�شرية 

على مالحظة التفا�شيل ذروتها؛ بحيث ميكنهم ا�شتنباط قامة الظبي وجن�شه وطبعه من 

جمرد معاينة اأثره. كما يتمكنون من التنقل على امتداد مئات الكيلومرتات املربعة بحكم 

 Les kikuyu معرفتهم خمتلف الأدغال وال�شخور وت�شاري�ض الأر�ض. وتتميز �شعوب الكيكويو

يتحتم على هوؤلء  اإذ  اأطفالهم؛  لدى  الب�شرية  الذاكرة  تنمية  بكينيا بحر�ض خا�ض على 

تعلم طرق التعرف على كل راأ�ض من قطيع املا�شية الذي متلكه عائلتهم، وذلك من خالل 

متييز لونه وعالماته وحجمه و�شكل قرنه. وبعد التعلم يخ�شع املعني بالأمر لختبار تخلط 

فيه جمموعات من القطعان ليعزل تلك التي تنتمي اإىل عائلته. ويف العديد من املجتمعات 

كما  ف�شائية.  وب�شرية  ريا�شية  منطقية  قدرات  الوقت  نف�ض  يف  ت�شتدعي  األعاب  متار�ض 

يوظف الذكاء الف�شائي لأغرا�ض عملية، كما هو ال�شاأن لدى الإ�شكيمو يف بحثهم عن الطرق 

ال�شالكة داخل بيئة ذات �شطح جليدي، حيث ينبغي عليهم جتنب ت�شققات �شطح اجلليد 

خمافة الجنراف فوق اأي قطعة جليدية نحو املحيط. ويعتمد ال�شيادون يف م�شالكهم عادة 

على ذاكرتهم الب�شرية، ويكون انتباههم قويا ودقيقا لنتوءات واأ�شكال اأكوام الثلج، ومعرفة 

اأحوال الطق�ض من خالل مالحظة تغريات ال�شوء والعتمات التي تاأتي بها ال�شحب. وتوجد 

لدى �شعب بالو بجزر كارولينيا باملحيط الهادي قدرات ف�شائية متطورة متكن قلة منهم 

من قيادة الزوارق اأثناء عمليات املالحة بني كرثة من اجلزر، وذلك اعتمادا على معرفتهم 

مبواقع واجتاهات بع�ض النجوم، ومبو�شع ال�شم�ض وتغريات الأمواج يف ارتباطها مع حركة 

الريح وفرتة اليوم؛ مع القدرة على اكت�شاف �شخور البحر من خالل التغريات املفاجئة يف 

لون املاء…اإلخ. اإن الأمر يتعلق بدمج وتنظيم عدد كبري من املعلومات واملعطيات داخل 

ن�شق متكامل يرتتب عنه م�شتوى عال من الإتقان املحكم والتوظيف الفعال. وعالوة على 

ذلك يتم تعليم هذه املعرفة عرب �شل�شلة من التمارين والختبارات العملية الطويلة حتى 

ي�شل املتعلم اإىل ذلك امل�شتوى املطلوب من الإجناز. وعادة ما يكون ال�شخ�ض النابغ يف 

جمال املالحة حمط تقدير واحرتام، لي�ض باعتباره ذكيا، بل لأنه يعرف ويتقن الإبحار بني 

 . 134H. gardner, op.cit, p. 206-211.
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ع�شرات اجلزر. ول ميكن باأية حال و�شف هذا الذكاء باأنه عملي اأو بدائي اأو ماقبل عقلي. 

در�ض هذه  الذي     Thomas Gladwin (1970)توما�ض كالدوين يقول  ـ  املعرفة  تلك  مثل  اإن 

املجتمعات ـ تعك�ض تفكريا جمردا عند �شعب البالو.

املادية  الأ�شياء  بعامل  بقوة  يرتبط  الب�شري  الف�شائي  الذكاء  اأن  القول:  جممل 

القوية  وا�شتمرايته  الرا�شخ  وجوده  يف�شر  ما  ذلك  ولعل  العامل.  هذا  داخل  ومو�شعتها 

وا�شتعمالته الوا�شعة يف جمالت علمية وفنية عديدة. كما اأنه يرتبط ب�شكل وثيق بالذكاءات 

الأخرى، وب�شكل خا�ض بالذكاءين املنطقي الريا�شي واجل�شمي احلركي، بحكم تعلقهما 

باملو�شوعات والأ�شياء. كما يرتبط بالذكاء املو�شيقي يف مظاهر كثرية )كالتوزيع والإدراك 

الكلي للحن…(، وهما معا يتمو�شعان يف الن�شف الأمين من الدماغ.  
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ا لذكـاء اجل�سمـي ـ احلركـي

يتجلى الذكاء اجل�شميـ  احلركي، يف م�شتواه الأويل، يف الأفعال الرتكا�شية الآلية، ويف 

احلركات الب�شيطة وخمتلف الأن�شطة اجل�شدية التي متكن من حتقيق ال�شتقاللية والتحكم 

يف الو�شط املادي واإجناز اأفعال مق�شودة لتحقيق هدف معني. ويتجلى، يف م�شتواه املعقد, 

يف القدرة على التعبري املنا�شب بحركات اجل�شد ولعب الأدوار، وعر�ض احلركات املتنا�شقة 

واملنظمة، وممار�شة التمارين واملغامرات والألعاب اجل�شدية. ويف م�شتوى التمكن، يتجلى 

الذكاء اجل�شميـ  احلركي يف القدرة على عر�ض حركات ج�شدية مبتكرة، والعر�ض الدرامي 

لها  حلركات  الر�شيق  والإجناز  واملفاهيم،  والقيم  الأفكار  عن  واملعربة  املعقدة  للم�شاهد 

هدف حمدد. كما يتجلى يف القدرة على معاجلة املو�شوعات املادية التي تتطلب حركات 

ج�شدية ويدوية دقيقة وحمكمة، وتنفيذ اأن�شطة اإبداعية واإجناز اخرتاعات مادية جديدة.

الرئي�شيات ل  الدنيا يف �شلم  اأن احليوانات  التطوري،  امل�شتوى  - من املالحظ، على 

كذلك  واملالحظ  الو�شط.  والتحكم يف  التاأثري  من  التي متكنها  باملرونة  الأ�شياء  ت�شتعمل 

اأنه  اآلية؛ باعتبار  اثنتني بطريقة منطية  اأو  ا�شتعمال و�شيلة  اأن كل نوع يقت�شر فقط على 

بالن�شبة  اأما  كاأدوات.  ت�شتعمل  ـ  واملناقر  والأنياب  كاملخالب  ـ  ج�شدية  اأع�شاء  على  يتوفر 

)الرئي�شيات  اأنها   )W.C.McGrew 1977( التطورية  الأ�شول  فتوؤكد  العليا،  للرئي�شيات 

العليا( ا�شتعملت الأدوات منذ ماليني ال�شنني، واأن قردة ال�شامبانزي تتمكن من الو�شول 

املعقد  ال�شتعمال  على  مثال  الأبي�ض  للنمل  �شيدها  طريقة  وتعترب  مده�شة.  نتائج  اإىل 

من  منا�شب  جم�ض  عن  البحث  من  هذا  ن�شاطها  يبداأ  الرئي�شيات.  لدى  لالأداة  واملتطور 

بني العديد من الأغ�شان الرقيقة اجلافة، وتعديله عند ال�شرورة ليكون بالكيفية والرقة 

املالئمتني. ثم يتم ا�شتعمال ال�شبابة يف احلفر، واإم�شاك املج�ض وتوجيهه نحو فتحة اجلحر 

واإدخاله عند عمق معني يوجد بني 8 و 16 �شنتم، ثم حتريكه بلطف بوا�شطة الأ�شابع حتى 

وباإيقاع حركي معني حتى ل  اإخراجه يف اجتاه م�شتقيم  مت�شك وتعلق بها احل�شرات، ثم 

لتناول  بعناية  اإم�شاكه  ثم  بجدار اجلحر،  الغ�شن  احتكاك  نتيجة  ت�شقط عنه احل�شرات 

ما حتمله135. واإذا كان �شغري الرئي�شيات يتعلم مثل هذه ال�شريورات من خالل عالقاته 

ومالحظاته ل�شلوك الكبار، فهناك ثالث عوامل حتدد ما اإذا كان حيوان من الرئي�شيات 

قد تعلم ا�شتعمال الأداة. يتحدد العامل الأول يف الن�شج احل�شي احلركي كعامل اأ�شا�شي يف 

الإجناز الدقيق للحركة الع�شلية. ويتمثل العامل الثاين يف ا�شتعمال اأ�شياء وعنا�شر الو�شط 

  . 135H. gardner, op.cit, p. 227-228.
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يف حل امل�شكالت اأو يف �شياقات اأخرى عابرة. ويتمثل العامل الثالث يف تنبيه ال�شتجابات 

التي من �شاأنها متكني احليوان من تعلم كيفية توجيه �شلوكه للتحكم يف الو�شط. واإذا كان 

�شيد احل�شرات من بني الأ�شكال املعقدة يف ا�شتعمال الأدوات، فهناك ا�شتعمالت اأخرى 

اإىل الطعام، وا�شتخدام احلجر  للو�شول  ا�شتعمال الع�شي  الرئي�شيات؛ مثل  تالحظ لدى 

ل�شق فاكهة اجلوز اأو فواكه اأخرى، والتلويح بالع�شى ل�شتعرا�ض القوة، اأو ا�شتعمال اأوراق 

الأدوات يف  ا�شتعمال  الأ�شكال من  اأهمية هذه  املاء…اإلخ. ومهما كانت  لتن�شيف  ال�شجر 

التكيف الدقيق مع الو�شط، فاإن احليوان يكت�شبها عن طريق املحاولة واخلطاأ وبا�شتعمال 

غري متكامل بني اليدين ولأهداف جد حمدودة 136. 

اأما بالن�شبة للكائنات الإن�شانية، فيعترب جادنر اأن تطورها يف هذا املجال خالل الثالث 

اأو الأربع مليون �شنة الأخرية كان مبثابة �شريورة لت�شذيب متزايد يف �شنع وا�شتعمال الأدوات. 

 137 Homoاملاهر الإن�شان  الأدوات من طرف  ا�شتعمال  اعتبار  التطور ميكن  وخالل هذا 

ال�شنني  قبله خالل ماليني  الرئي�شيات  ما حققته  مع  مقارنة  ب�شيط  تقدم  habilis جمرد 

يتميز عن احليوان.  بالأحرى  يكاد  الأول"  الإن�شان  "�شلف  اأن  يعني  املا�شية138. وهو ما 

كانت  الإن�شان  هذا  �شنعها  التي  الأوىل  الأدوات  اأن  �شك  ول  وتدرج.  ببطء  فرق منا  وهو 

عبارة عن غ�شون اأ�شجار حولها اإىل ع�شي كامتداد لليد ومتكاأ لل�شري وللدفاع عن النف�ض. 

اأما الأدوات الوحيدة التي اكت�شفت فكانت عبارة عن حجارة مت ت�شذيبها من خالل �شرب 

قطعتني ببع�شهما البع�ض للح�شول على حمكات قاطعة ذات حد م�شنون. ثم حتقق تقدم 

اآخر مع الإن�شان املنت�شبHomo erectus 139 الذي �شنع اأداة من حجر �شوان كبري ن�شبيا، 

من خالل �شربات دقيقة موجهة على كل �شفحاته لنق�ض �شل�شلة من ال�شفار lames، وب�شكل 

و�شليم  ودقيق  قوي  ب�شكل  ا�شتعمالها  اأجل  من  ال�شفلى،  اجلهة  من  باليد  اإم�شاكه  ي�شهل 

وفعال140. ويف غ�شون مليون �شنة الالحقة كانت التحولت الطارئة على ا�شتعمال الأدوات 

بطيئة ومتدرجة من جيل اإىل اآخر. فخالل هذه الفرتة متكنت �شاللت الإن�شان املنت�شب 

 . 136Ibid, p. 229-230.

Homo habilis  . 137 اأو الإن�شان املاهر، اإن�شان اأحفوري عا�ض يف اإفرقيا منذ 5,2 اإىل 8,1 مليون �شنة. هو الأقدم 
الذي ميثل نوع الإن�شان. اكت�شفت اأحفورته �شنة 1960 يف �شمال تنزانيا من طرف عامل الإحاثة الأنثوربولوجي ليكي 

  .Louis Leakey 
 . 138H. gardner, op.cit, p. 230.

املاهر  الإن�شان  التي عا�شت بني  الأحفورية  ال�شاللت  ي�شم كل  نوع  املنت�شب  الإن�شان  اأو   Homo erectus   .  139
والإن�شان املفكر Homo sapiens . عا�ض منذ حوايل 8.1 مليون �شنة وانقر�ض حوايل 000 130 �شنة. وجدت بقاياه 

يف كينيا وجاوة باأندوني�شيا ويف اأوروبا وال�شني.

140 .  جون كارل�ض، الإن�شان الأول، ترجمة مي�شال اأبي فا�شل وجوزف اليان، من�شورات عويدات، بريورت ـ باري�ض، 
1988، �ض. 68-65.
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واإنتاج  اأكرث دقة ورهافة، وا�شتعمال رقائق العظام،  اأدوات  من ا�شتعمال احلجر يف �شنع 

يف  املنتظمة  الزيادة  تعك�شها  تغريات  حدثت  الفرتة  نف�ض  ويف  وتوظيفها.  احلجر  �شظايا 

حجم الدماغ، حيث بداأ التحكم يف ا�شتعمال النار، وال�شيد اجلماعي، وو�شع ماآوي فردية 

وبوا�شطة  احلركات،  عرب  يتوا�شلون  الأوائل  هوؤلء  كان  ولرمبا  والعمل.  للراحة  وباحات 

�شنة ظهر  األف   100 ومنذ حوايل  النفعالت.  للتعبريعن  ب�شيطة   vocalisations م�شوتات 

الإن�شان النياندرتايل L’homme de Neandertal يف اأوروبا )املعروف بال�شناعة املو�شتريية 

Moustérien( والذي كان يتميز يف نف�ض الوقت بكيان ج�شمي اإن�شاين قوي وقادر على العدو 

ال�شريع وامل�شارعة، وبنوع من العاطفة الرقيقة باعتبار اأنه كان يهتم مبوتاه ويحرتمهم. 

فقد اكت�شفت جماجمه مو�شوعة داخل حفر، كما كانت مدافنه عائلية. وكل ذلك يدل على 

نوعه.  نف�ض  من  اأفراد  جتاه  النياندرتايل  الإن�شان  به  متيز  رمزي  ل�شلوك  اأوىل  عالمات 

L’homme de Cro- وبعد اإن�شان النياندرتال �شيحدث التحول الكبري مع اإن�شان كرومانيون

واملعروف  �شنة،  األف   40 الذي ظهر منذ حوايل  اأحفورته يف فرن�شا(  Magnon )اكت�شفت 

بال�شناعة املاغدالنية )Magdalénien(. ففي هذه الفرتة تطور ال�شتعمال ال�شمعي للغة، 

وظهرت عالمات وا�شحة لقدرات رمزية متمثلة يف الر�شوم والرتقيم والرق�شات الطقو�شية 

الذي  الأدوات  ا�شتعمال  اأي�شا  التحول  هذا  طال  وقد  املغارات(.  جدران  على  )املوجودة 

اأ�شبح اأكرث تخ�ش�شا ودقة؛ حيث تطورت اأدوات مثل الثاقبات والرماح والفوؤو�ض واملقادح 

املاألوفة،  لالأغرا�ض  فقط  ت�شتعمل  مل  اأدوات  وهي  والإبر…اإلخ.  واملق�شات  واخلناجر 

اأدوات  اأجل �شنع  وا�شتعملت من  اأنها �شنعت  والأهم  واللعب،  التزيني  اأجل  بل كذلك من 

اأخرى141.      

مع  تفاعلت  والتي  ال�شنني  اآلف  اجل�شدية عرب  مهاراته  تطور  بف�شل  اأنه  واخلال�شة 

التطور الذي جعل الدماغ اأكرث تعقيدا وتخ�ش�شا، وبف�شل التكامل الدائري الوظيفي بني 

الدماغ واليد )التي حتررت من اأجل اإجناز وظائف اأرقى( متكن الإن�شان من �شنع وا�شتعمال 

اأدوات تدرجت بدورها من حيث البتكار والتعقيد والتنوع والدقة والإتقان والفعالية، والتي 

مكنته من  التاأثري يف الو�شط ب�شكل كبري وفعال. ومل يقت�شر �شنعه وا�شتعماله لها لأغرا�ض 

عملية فقط، بل جتاوز ذلك ل�شتعمالها لأغرا�ض دينية اأو جمالية.

-  ملدة طويلة ركز علماء النف�ض جهودهم على درا�شة ما ي�شمى بالوظائف العقلية العليا، 

كاللغة والتفكري وال�شتدلل؛ يف حني اعتربت الآليات احل�شية احلركية من م�شتوى اأدنى، اأو 

كمجرد جتميع لالرتكا�شات الأولية التي ت�شكل بقايا من احليوانية البدائية لالإن�شان؛ دون 

اأن تكون لها اأية اأهمية يف التفكري النظري. وعلى العك�ض من ذلك بينت الدرا�شات احلديثة 

 .141H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 230-231.
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الوظائف  عن  ا�شتقاللها  وكذا  احلركية،  احل�شية  للوظائف  التكيفية  القدرة  وتعقد  غنى 

نوبل  جائزة  على  احلائز  الع�شبي  النف�ض  عامل  يوؤكد  ال�شياق  هذا  يف  العليا142.  العقلية 

 Roger sperry  (1973)اأنه بدل من اعتبار الن�شاط احلركي كملحق م�شاعد لتلبية مطالب 

ينبغي على العك�ض النظر اإىل الن�شاط  املراكز الدماغية العليا )=التفكري "اخلال�ض"(، 

العقلي كو�شيلة ت�شاعد على تنفيذ الأن�شطة احلركية؛ اأي اعتبار ن�شاط الدماغ و�شيلة تزود 

ال�شلوك احلركي باملزيد من الدقة والإحكام والتوجيه الهادف والبعيد املدى، ومبزيد من 

املنظور، وعلى عك�ض ما يحدث يف  وبناء على هذا  البقاء143.  والقدرة على  التكيف  قوة 

فاإن العقد  معظم الأن�شطة الإن�شانية الأخرى التي تعترب ق�شرة الدماغ مركزها "الأعلى"، 

القاعديةLes ganglions de la base 144 واملخيخ Le cervelet هما اللذان ينطويان على اأ�شكال 

اأكرث جتريدا وتعقيدا )اأي التي ل ترتبط مبا�شرة بالتنفيذ العملي  "متثيل حركات"   øe
للحركات(؛ يف حني ترتبط الق�شرة احلركية Le cortex moteur مبا�شرة باحلبل ال�شوكي، 

بالرغم من  لكن  بكل ع�شو.  الع�شلية اخلا�شة  للحركات  املتكامل  العملي  بالتنفيذ  وتقوم 

وجود هذه البنيات الكربى للن�شاط احلركي، فاإن هذا الأخري، بحكم تعقده، يتطلب ا�شتغال 

جمموعة من الآليات التي ت�شمح باإجناز عن�شر اأو جمموعة من عنا�شره. 

تلعب العقد القاعدية دورا حا�شما يف احلركات الإرادية، ولها ارتباط وثيق مع بنيات 

دماغية عديدة. وتعمل اإثارتها كهربائيا على كف الإجناز احلركي. وعند اإ�شابتها بخدو�ض 

اأو حركات  ت�شنجية(،  باختالجات  choréiques )تتميز  �شية  رقمَ لاإرادية  ت�شبح احلركات 

وواهنة و�شلبة، مثلما هو احلال يف  اأو بطيئة   ،athétosique الأطراف  لاإرادية متوجية يف 

ي�شاعد  خمتلفة:  بوظائف  تقوم  اأجزاء  ثالثة  اإىل  فينق�شم  املخيخ  اأما  باركن�شون.  مر�ض 

"املخيخ البدائي"يف املحافظة على التوازن؛ و"املخيخ القدمي" يتلقى معلومات عن الإح�شا�ض 
بال�شغط واللم�ض من الع�شالت والأوتار، مما ي�شاعد على الحتفاظ بو�شع اجل�شم وعلى 

القيام باحلركات الإرادية. يف حني يقوم "املخيخ امل�شتحدث" بتن�شيق احلركات الإرادية 

وت�شهيل اأدائها والتاأكد من �شحة اجتاهها ومداها؛ ولذلك فهو يرتبط باحلركات الإرادية 

اأكرث باحلركات الأكرث غلظة للراأ�ض واجل�شم. كما  الدقيقة، بينما يرتبط املخيخ القدمي 

 . 142Jacques Droulez, « Le mouvement à l’origine de l’intelligence», Science et vie, N° 177, 
decembre 1991, p. 60.
143 . Ibid, p. 222.

 les اأو النويات القاعدية  les corps striés 144 .  ت�شم بنية العقد القاعدية اأربع مكونات: 1) الأج�شام املخططة
noyaux de la base اأو Striatum .2) املادة ال�شوداء Substance noire التي تفرز الدوبامني والتي يوؤدي نق�شها 

  Pallidum(3.اإىل مر�ض باركن�شون

.le corps de Luys أو Subthalamus (4
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الن�شاط  يف  منهما  كل  يتحكم  متميزين،  كرووين  ن�شفني  اإىل  جانبيا  ينق�شم  املخيخ  اأن 

الأعلى  نحو  الدماغ هذه  قاعدة  واإذا اجتهنا من  نف�شه من اجل�شم145.  للجانب  الع�شلي 

�شننتهي اإىل الق�شرة الدماغية احلركية )املوجودة خا�شة لدى الثدييات(، والتي ت�شتعمل 

الإرادية وتوجيه املراكز احلركية، وخا�شة الأج�شام  الإرادية وغري  الدقيقة  يف احلركات 

الق�شرية  البنية  هذه  وتعترب  الب�شيطة.  احلركات  يف  القاعدية(  العقد  )يف  املخططة 

�شرورية بالن�شبة لالإن�شان. فرغم تعقد مراكز القاعدة، فاإن هذه الأخرية تظل عاجزة ـ 

لدى القردة والإن�شانـ  عن تاأمني وظائفها اخلا�شة يف غياب الق�شرة. ومن ثم فا�شتئ�شالها 

يق�شي على كل �شلوك ذي اأهمية146. ومن املعروف اأنه داخل هذه الق�شرة توجد منطقة 

حركية هي عبارة عن �شريط حركي يوجد اأمام اأخدود رولندو، يخت�ض بتوجيه احلركة 

يف الن�شف املخالف من اجل�شم؛ وتتنا�شب ن�شبة توزيع الن�شيج الدماغي املخ�ش�ض لكل 

منطقة ج�شمية مع درجة التعقيد يف التحكم احلركي اخلا�ض بتلك املنطقة. وقد مكنت 

اأولية  مراكز  بني  احلركية  املنطقة  يف  التمييز  من  للدماغ  الكهربائي  الن�شاط  ت�شجيالت 

بتلقي  الأولية  للتن�شيق. وهكذا تقوم املنطقة احلركية  ثانوية  واأخرى  والتنفيذ  لال�شتقبال 

واإر�شال الألياف احلركية؛ وتلعب دورا حا�شما يف التوجيه احلركي. وبجوارها تقوم املنطقة 

احلركية الثانوية بالتن�شيق احلركي املعقد لن�شاط املنطقة الأولية. ويوؤدي تلف هذه املناطق 

.Apraxie147 املن�شقة للحركة اإىل ا�شتحالة احلركة املعقدة اأو العمه احلركي

   لكن اإذا كان اجلزء الكبري من وظيفة اجلهاز احلركي له ما مياثله لدى الرئي�شيات، 

فهناك على الأقل خا�شية واحدة ـ والأكرث اأهمية ـ يف الن�شاط احلركي الإن�شاين التي متيز 

النوع الب�شري. يتعلق الأمر بقدرة ن�شف اجل�شد  )وبالتايل ن�شف الدماغ( على التحكم 

يف  يتحكم  الدماغ  من  ن�شف  كل  كان  اإذا  واحل�شية.  احلركية  الأن�شطة  معظم  يف  اجليد 

الن�شف املخالف له من اجل�شم، واإذا كانت غالبية النا�ض اأيامن، اأي ي�شتعملون اأطرافهم 

اليمنى بكفاءة اأكرب من اأطرافهم الي�شرى، فذلك معناه هيمنة وقوة الن�شف الأي�شر من 

الدماغ املتحكم يف اجلانب الأمين من اجل�شم. ويزيد من قوته وجود مركز الكالم فيه. 

اجلانب  على  وال�شيطرة  للكالم  الدماغ  من  الأي�شر  الن�شف  تخ�شي�ض  فاإن  ذلك  »وعلى 

يف  موجود  غري  اأ�شا�شي  ب�شكل  الإن�شاين  الدماغ  تنظيم  اإعادة  يعني  اجل�شم  من  الأمين 

الكالم  على  الرتكيز  الإن�شاين  الدماغ  بو�شع  اأ�شبح  التنـــظيم  وبهذا  الأخرى.  احليوانات 

وال�شيطرة على دقة حركات اليد اليمنى وقوة الرجل اليمنى، ويف نف�ض الوقت ترك الن�شف 

145 . كر�شتني متبل، مرجع �شابق، �ض. 18-19..
 . 146Paul Chauchard, Le cerveau Humain, Que sait-je ?, PUF, Paris, 1974, p. 20-21.
147 . Paul Chauchard, op.cit, p. 25.
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الآخر )اأي الدماغ الأمين( حرا ليخت�ض بن�شاطات عقلية اأخرى خمتلفة تعقيدا واأهمية 

عن ن�شاطات الن�شف الأي�شر«148. 

اإن وجود اأنواع من العمه احلركيApraxie, كا�شطرابات حركية انتقائية نتيجة اإ�شابات 

اإذ  الذكاء احلركِي.  ا�شتقالل  يوؤكد  الدماغ،  الأي�شر من  الن�شف  مت�ض مناطق معينة من 

بالرغم من القدرة اجل�شدية للفرد امل�شاب بالعمه احلركي على اإجناز جمموعة متتالية 

من احلركات، وبالرغم من قدرته املعرفية على فهم ما يطلب منه، يبدو عاجزا عن توجيه 

حركاته بكيفية منا�شبة وبطريقة منظمة جيدة. كما يتحدث علماء الأع�شاب عن اأ�شكال 

خا�شة من العمه احلركي؛ مثل العمه املتمثل يف �شعوبات ارتداء املالب�ض؛ والعمه املتمثل يف 

العجز عن التحكم يف توجيه حركة اليدين؛ والعمه املتمثل يف ا�شتعمال حركات غري دقيقة 

وغري موفقة، اأو ا�شتعمال جزء من اجل�شم نف�شه كمو�شوع للحركة. وتوجد مثل هذه الأخطاء 

اإجهاد نف�شيا.  اأو  العادي الذي يعاين �شغطا  الإن�شان  احلركية يف كثري من الأحيان لدى 

اأ�شخا�ض بالرغم  اأن هذه الأ�شكال من العمه ل ترتبط با�شطرابات لغوية؛ فهناك  ويبدو 

يعانون  اآخرون  وهناك  هو مطلوب؛  ما  تنفيذ  اإىل  يتو�شلون  ل  منهم  ملا طلب  فهمهم  من 

ا�شطرابات خطرية على م�شتوى الفهم اللغوي ميكنهم متاما اإجناز اأوامر معينة149. وقد 

اأكدت الأبحاث املتعلقة مبر�شى "املخ املف�شول"150 اأنه يف مقدور كل ن�شف خمي اأن يتخذ 

قرارا ب�شورة م�شتقلة؛ مما  يجعل املري�ض يواجه م�شاكل يف اإجناز حركات اأثناء ن�شاطه 

اليومي؛ »فقد حدث لأحد املر�شى اأنه اإذا قامت يده اليمنى بربط اأزرار القمي�ض، جاءت 

تت�شم  مواقف  املري�شات  بع�ض  واجهت  كذلك  لتفكها.  الأخرى  الناحية  الي�شرى من  اليد 

ثوبا  لتختار  املالب�ض  اأمام خزانة  اإذا وقفت  الواحدة منهن  ال�شلوك؛ فقد كانت  بت�شارب 

نف�شه«151. كما  الوقت  ثوبا خمتلفا لرتدائه يف  لتختار  امتدت كل يد على حدة  ترتديه، 

اللغوية ظلوا قادرين على  الذين فقدوا ذاكرتهم  الأفراد  اأن  اإىل  اأخرى  تو�شلت درا�شات 

تعلم وتذكر جمموعات من احلركات املعقدة والنماذج ال�شلوكية. وكل هذه الوقائع تبني اأن 

الذكاء احلركي متميز عن اأ�شكال الذكاء اللغوي واملنطقي، وعن قدرات عقلية اأخرى.

- من املوؤكد اأن هناك مر�شى م�شابني باأمرا�ض ع�شبية ـ نف�شية تعر�شت قدراتهم 

يوليو  الكويت،  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ض  الكرمي،  زهري  ترجمة  الإن�شان،  بنو  فارب،  بيرت   .  148
1983، �ض. 25- 26.

 . 149H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 224-225.
150 . املخ املف�شول حالة يتم فيها قطع ال�شلة بني الن�شفيني املخيني عرب ا�شتئ�شال اجل�شم اجلا�شئ الذي يقوم 
ال�شرع  حلالت  كعالج  الأحيان  من  العديد  يف  ا�شتئ�شاله  ويكون  املخ.  جانبي  على  املتماثلة  النقاط  بني  بالربط 

امل�شتع�شية لدى الرا�شدين.

151 . كر�شتني متبل، مرجع �شابق، �ض. 75.
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اللغوية واملنطقية ل�شطرابات، ومع ذلك عانوا من �شعوبات طفيفة، اأو مل يعانوا اأية �شعوبة، 

يف ممار�شة اأن�شطتهم احلركية بنجاح. واإذا كانت الأبحاث حول مثل هذه احلالت قليلة، 

فالأن الوعي الغربي مل يعط اإل اأهمية �شئيلة لأعرا�ض ال�شطرابات احلركية مقارنة مع 

تلك التي حتدث يف القدرات اللغوية واملنطقية. وبالرغم من ذلك هناك مالحظات مهمة 

حول حالت املعتوهني النابغني والأطفال املتوحدين Les enfants autistes الذين عا�شوا يف 

عزلة تامة عن زمالئهم، وحافظوا مع ذلك على اهتمامهم بالأن�شطة اجل�شدية والعمل على 

الآلت امليكانيكية وباملعارف املتعلقة بها. ول �شك اأن مثل هذه الهتمامات العملية واملعرفية 

تقت�شي وجود معرفة ج�شدية وف�شائية �شليمة. ومن بني هذه احلالت يعر�ض جاردنر حالة 

الطفل الذي متكن من تلقاء نف�شه من اأن يت�شور �شنع طاحونة هوائية حتمل �شاعة؛ وحالة 

موجات  وتلفزية من خالل حمول  و�شوئية  مذياعية  اأجهزة  برتكيب  قام  الذي  ال�شخ�ض 

واحد. وهناك حالة �شاب عانى من ا�شطرابات مماثلة ومتكن مع ذلك من ر�شم وتركيب 

 Bernard Rimland الإكلنيكي  النف�ض  لعامل  �شبق  للعبة اخليل اخل�شبية. وقد  وت�شغيل جيد 

اأن عر�ض حالة طفل متوحد ا�شتلهم نظريات اإليكرتونية يف تركيب جمموعة من الأجهزة 

الأ�شعة، وحمطة �شغرية  تاأثري  الأ�شطوانات،  وم�شباحا ل�شفا ي�شيء حتت  لإدارة  )اآلة 

لالإر�شال الإذاعي…اإلخ(. وكانت له معرف متميزة مبفاهيم تتعلق بالإلكرتونيات والفلك 

واملو�شيقى واملالحة وامليكانيك. وكان يفرت�ض اأن معامل ذكائه هو 80 درجة. كما عر�ض 

املحلل النف�شي برونو بيتلهامي Bruno Bettelheim (1967( حالة Joey؛ "الطفل امليكانيكي" 

الذي كان متوحدا، ويتخيل ذاته كاآلة حتتاج اإىل مو�شالت كهربائية، ويوجه كل اهتماماته 

نحو تفكيك ومعاجلة كل اأنواع اللوالب والأ�شالك واحلبال الكهربائية. وتك�شف حالة هذا 

الطفل عن وجود قدرة على اللعب والتمثيل الإميائيMime بالرغم من التدهور العميق يف 

ا�شتخدام اجل�شد  القدرة على  وا�شح بني  ارتباط  تك�شف عن  التوا�شل؛ كما  القدرة على 

اأن Joey كان  اأخرى، باعتبار  ب�شكل جيد وفعال من جهة، واملعرفة بنوعية الآلة من جهة 

يتوفر على معرفة جيدة بطبيعة وطريقة ا�شتغال عدد كبري من الآلت152.

-  مقارنة مع الدرا�شات التطورية حول الأ�شول قبلـ  تاريخية للذكاء اجل�شميـ  احلركي 

وعالقته وبالوظائف املعرفية الأخرى، تزودنا �شيكولوجية النمو بدرا�شات ونظريات ثرية 

حول منو تلك الوظائف لدى الأفراد. وبالرغم من اأن بياجيه مل ي�شع اإىل ربط اأعماله بالذكاء 

اجل�شمي ـ احلركي، فاإن و�شفه للذكاء احل�شي احلركي )الذي جعله مرحلة اأوىل نحو ما 

بياجيه  الذكاء. كل معرفة ح�شب  اأ�شول ذلك  الواقع عن  يك�شف يف  واأرقى"(   "اأهم  هو 

تتاأ�ش�ض على تكيف يقوم على تفاعل بني الفرد وعنا�شر الو�شط. ففي تكيفه الأويل يعتمد 

 . 152H. gardner, op.cit, p. 225-227.



87

IOó©àŸG äGAÉcòdG

الطفل حديث الولدة على جمموعة من الأفعال النعكا�شية )كامل�ض والنظر( التي يتمرن 

عليها ويتمثلها ب�شكل وظيفي، لت�شبح ذات اأغرا�ض ثانوية. ثم يكت�شب الطفل مهارة الربط 

والتن�شيق بني وقائع معزولة ـ كامل�ض والنظر، اأو النظر وحركة اليد ـ للو�شول اإىل اأهداف 

معينة )التقاط الأ�شياء(. ويرتقي النمو يف اجتاه ا�شتعمال بع�ض الأ�شياء كاأدوات للو�شول 

اإىل اأ�شياء اأخرى، وتن�شيق اأفعال منف�شلة لتحقيق اأغرا�ض جديدة؛ مما يوؤ�شر على الو�شول 

اإىل مرحلة دوام الأ�شياء. وعندما يبداأ الطفل )يف املرحلة الثانية( يف ا�شتخدام التمثالت 

الذهنية وال�شور العقلية الأولية، كالرموز، يتمكن من التمييز بني ال�شيء ومدلوله، وي�شبح 

ا�شتعمال الأفعال والعمليات احل�شية احلركية حمدودا يف نطاق �شيق. هنا يكت�شف الطفل 

اأن الطرق التي كان ي�شتعملها مل تعد كافية، في�شتعمل نظاما ب�شيطا من املعاين للتفاعل 

مع الو�شط، قبل اأن يدخل مرحلة "التفكري اخلال�ض" القائم على عمليات ذهنية توظف 

املفاهيم والت�شورات والفر�شيات. 

اإذا كان بياجيه يح�شر ويوؤ�ش�ض منو �شريورات الذكاء على عمليات املرحلة احل�شية 

برونر  جريوم  بينهم  من  الطفل،  منو  جمال  يف  الباحثني  من  العديد  فهناك  احلركية، 

 jerôme Bruner  (1968( وكورت في�شر Kurt Fischer (1980(، يوؤكدون على �شرورة الت�شور 
ال�شمويل لنمو القدرات لدى الطفل، دون الإحالة فقط على الأن�شطة اجل�شدية يف مرحلة 

الطفولة، بل مبراعاة كل اأنواع العمليات املعرفية التي ي�شعب الف�شل فيما بينها على م�شتوى 

النمو. لقد اعترب هوؤلء اأن القدرات املعرفية تنمو ب�شكل متزايد ومرن، واأن املعارف تكت�شب 

اإيجابية، واأن كل معرفة جديدة تنتظم وفق ت�شنيفات ترتبط  وتخزن على �شكل توقعات 

منطقيا باملعارف ال�شابقة، لتت�شكل يف بنية كربى ت�شم معارف الفرد حول ذاته والعامل. 

وهكذا فالأفعال التي يتجاوز الطفل �شعوباتها ت�شبح هي نف�شها مكونات فرعية اأو اأفعال 

مكونة من قدرات اأرقى واأكرث تعقدا. فاأثناء منو مهارة الإم�شاك باليد ـ مثال ـ  يقوم الطفل 

بالتن�شيق بني عملية مد اليد والروؤية؛ ثم تتطور عملية اإم�شاك الأ�شياء الب�شيطة باليد نحو 

عملية مترير ال�شيء من يد اإىل اأخرى؛ كما يتحول ا�شتعمال جمموعة من الأ�شياء لإجناز 

مهام يومية اإىل ت�شكيل بنيات ب�شيطة. وهي بنيات تنتظم حتت اأ�شكال اأكرث تنظيما، وهكذا 

دواليك. كما اأن مهارة حل امل�شكالتـ  ح�شب برونرـ  تت�شكل من اكت�شاب القدرة على التحكم 

الإرادي. وهو مفهوم يت�شمن عمليات يعك�شها �شلوك الفرد، كالقدرة على توقع نتيجة ما، 

والقدرة على اختيار الو�شائل املنا�شبة لتحقيق هدف ما، والقدرة على ال�شتخدام ال�شليم 

لهذه الو�شائل، والقدرة على ت�شحيح وتن�شيق ال�شلوك للو�شول اإىل الهدف، والقدرة على 
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الفرد  اأن  العمليات على  اإمكانية حتقيق الهدف بو�شائل بديلة153. وتدل هذه  التاأكد من 

يتوفر على نظام تخزين خا�ض يت�شكل وينمو عرب ا�شتدخال احلوادث التي يتفاعل معها، 

ب�شاطتها  اأو عقلية(، ومهما كانت درجة  اأو وجدانية  تقنية  اأو  كيفما كان �شنفها )مادية 

وعموميتها وتداولها. ذلك ما توؤكد اأي�شا مقاربة Frederic Bartlett الذي يرف�ض التمييز بني 

الأفعال املادية والقدرات املعرفية، وكذا الدرا�شات التي تهتم بنمو املواهب )مثل ال�شرب 

ن�شاط  كل  اأن  تعترب  والتي  املعلوماتية(  الربجمة  اأو  ال�شطرجن،  ولعب  الكاتبة،  الآلة  على 

من هذه الأن�شطة يج�شد قدرة متزايدة على تن�شيق حركي اأكرث مرونة، وعلى التحكم يف 

خمتلف اأمناط وم�شتويات املوهبة التي ميار�شها الفرد.

 على اأ�شا�ض املقاربات ال�شابقة، ميكن اعتبار ال�شتجابات الأوىل لدى املولود احلديث 

)يف املرحلة احل�شية احلركية( مبثابة الأ�شول الأوىل التي تظل م�شتمرة عرب الأن�شطة التي 

ميار�شها الأفراد يف املراحل الالحقة من حياتهم.، كما هو ال�شاأن مثال بالن�شبة ملمار�شي 

األعاب اخلداع والبارعني على الآلة الكاتبة ولعبي ال�شطرجن واملربجمني املعلوماتيني. كما 

اأن الوظيفة الرمزية التي يكت�شبها الطفل )يف مرحلة ما قبل العمليات( توؤثر بدورها على 

منو املواهب واملهارات اجل�شدية، مادام من املمكن اإجناز العديد من الوظائف، كالتعبري 

متاما  تختلف  اأخرى  قدرات  جت�شد  بطرق  الآخرين،  وتوجيه  املعلومات  ونقل  الذات  عن 

عن اللغة، اأي قدرات ج�شمية ـ حركية. فالتحكم يف الوظائف الرمزية ميكن الأفراد من 

توظيف قدراتهم اجل�شدية لتبليغ خمتلف الر�شائل. قد تكون هناك حدود معينة تتم فيها 

الأن�شطة اجل�شدية يف ا�شتقالل عن وظائفها الرمزية، كما قد تنف�شل القدرات الرمزية 

فبمجرد  ـ  يوؤكد جاردنر  ـ  لكن مع ذلك  ا�شطراب ع�شبي.  نتيجة  الأن�شطة احلركية  عن 

ظهور وا�شتعمال الوظيفة الرمزية الإن�شانية �شيطراأ تعديل على اجلهاز احلركي، و�شيظل 

باأن ظهور الوظيفة الرمزية هو الذي  الأمر كذلك طوال حياة الفرد. لذلك ميكن القول 

مييز ب�شكل وا�شح بني الذكاء اجل�شمي ـ احلركي لدى الإن�شان والذكاء اجل�شدي ال�شائد 

لدى احليوان154.          

مهارة  اأ�شا�شني؛  يتمظهر يف مكونني  ـ احلركي  الذكاء اجل�شمي  اأن  يرى جاردنر    -

ال�شتعمال احلركي للج�شد ومهارة املعاجلة اجل�شدية لالأ�شياء. ت�شري القدرة الأوىل اإىل 

ا�شتعمال اجل�شد بكيفية فائقة من حيث التميز واملوهبة، �شواء من اأجل اأغرا�ض تعبريية اأو 

دون اأهداف حمددة. لقد اكت�شت هذه القدرة اأهمية ق�شوى يف تاريخ النوع الإن�شاين منذ 

الكويت،  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ض  املجتمع،  مراآة  الأطفال  ا�شماعيل،  الدين  عماد  حممد   .  153
مار�ض 1986، �ض. 81.

 . 154H. gardner, op.cit, p. 233-234.
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اآلف، بل ماليني ال�شنني. واإذا كان اعتبار هذه القدرة ذكاء، يثري غرابة الكثريين، فذلك 

يرجع ـ ح�شب جاردنر ـ اإىل كون الثقافة الغربية ف�شلت ب�شكل جذري بني الأن�شطة العقلية 

اخلال�شة والأن�شطة املادية اجل�شدية. واحلال اأن هناك ثقافات اأخرى مل ت�شع مثل هذا 

التمييز اخلال�ض بني ما هو نظري تاأملي وما هو عملي حركي.

املعرفية  بالأوجه  الهتمام  اإىل  متيل  درا�شات  من  يخلو  ل  ال�شيكولوجي  احلقل  اإن 

ويتمثل  املتكاملة.  اأو  املاهرة  اجل�شدية  لال�شتعمالت  ال�شيكوع�شبية  والأ�ش�ض   cognitives

الجتاه العام الذي �شارت عليه هذه الدرا�شات يف و�شع متاثالت بني ال�شريورات الفكرية 

بارتليت  النف�ض الربيطاين  لعامل  الإطار �شبق  ويف هذا  "اخلال�شة".  واملواهب اجل�شدية 

 Frederic Bartlett (1958)اأن و�شع مماثلة بني اأمناط خمتلفة من املواهب والقدرات التي 

القاعدة  كرة  لعب  من  كال  اأن  بارتليت  يعترب  والأداء.  الإدراك  وظائف  خمتلف  تربط 

القيام  اأدواته، واجلراح يف  ا�شتعمال  اأو  اآلته  والعامل يف توجيه  اأداء دوره،  )بي�شبول( يف 

بعمليته اجلراحية، والطبيب اأثناء ت�شخي�شه العيادي…اإلخ، مبثابة حالت من بني اأخرى 

)الالعب  للمهمة  املنفذ  الفرد  ي�شتقبلها  التي  الإ�شارات  بني  يربط  م�شتمر  لتيار  تخ�شع 

الفرد  ينتقل  ثم  بنجاح.  ينجزها  التي  الأفعال  وبني  ويوؤولها،  اخلارج  من  والعامل…( 

بعدها اإىل ا�شتقبال الإ�شارات املوالية فالأفعال التي تليها. وكل ذلك بهدف اإجناح واإمتام 

املهمة اأو جزء منها، والتي ت�شكل الهدف الآين واملبا�شر. ويجب على كل اإجناز موهوب ـ 

ح�شب Bartlett ـ اأن يخ�شع با�شتمرار ملراقبة الفرد املتلقي. كما يجب اأن يكون هذا الإجناز 

جليا وموجها بوا�شطة الإ�شارات التي ينبغي على ال�شخ�ض املنجز اختيارها داخل جماله، 

وذلك بتن�شيق مع ما يوجد داخل ج�شم الفرد من الإ�شارات الأخرى التي تتطلب حركات 

اإجناز  كل  اأن  ـ  بارتليت  ـ ح�شب حتليل  هذا  ومعنى  الوقت.  نف�ض  اإجنازها يف  الفرد  على 

ينطوي على بعد كرونولوجي، وكل حلقة يف ال�شل�شلة يجب اأن تتالءم مع جمموع احلركة 

اأو�شكت حلظة من ال�شلوك  اأو للتوقف: فكلما  بكيفية رقيقة ومرهفة. فهناك نقط للتنقل 

على نهايتها، ينبغي اإجناز تقييم قبل و�شول اللحظة املوالية. وهناك اجتاه نحو الو�شول؛ 

اأو  زيادة  فكل  الالرجوع:  نقطة  وهناك  الأفعال.  �شل�شلة  يوجه  الذي  هو  وا�شح  هدف  اأي 

�شل�شة  من  الأخري  الطور  تن�شيط  مادام مت  يذكر،  اأثر  اأي  الإ�شارات ل حتدث  اإ�شافة يف 

اأن  الإجناز. وقد جتاوز بارتليت حتليله ال�شوري اخلال�ض هذا للموهبة اجل�شدية ليوؤكد 

معظم مظاهر ما ي�شمى عادة بالتفكري، العادي واملبدع، يتقا�شم نف�ض املبادئ التي حتكم 

املظاهر اجل�شدية للموهبة155.

بالإ�شافة اإىل ما�شبق، هناك ـ ح�شب جاردنر ـ درا�شات تتقارب مع ما �شلف ُقدمت من 

 . 155Ibid, p. 220.
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طرف علماء نف�ض اآخرين مكنت من حتديد اإجنازات اأخرى بالغة التفوق. لقد اأو�شحت 

بع�ض هذه الدرا�شات اأن �شاحب الأداء املاهر ينمي يف غ�شون �شنوات جمموعة من العمليات 

الهادفة اإىل التعبري عن مقا�شده بوا�شطة اأفعال وحركات. ومن بني هذه العمليات الدالة 

�شيحدث يف  ما  )اأول( يف معرفة  املتمثلة  تلك  للج�شد  املاهر  ال�شتعمال  التمكن من  على 

اخلطوة التي تلي الفعل الآين، والتي من �شاأنها حتقيق اإجناز دقيق ومنظم. واأثناء فرتات 

والتي متكنه من  الو�شط،  لعوامل  الدقيق  النتباه  عملية  )ثانيا(  والتوقف حت�شر  الرتدد 

الفرتات  كل  يجعل  مما  اأخرى،  مبكونات  والرتدد  التوقف  فرتات  مكونات  غياب  تعوي�ض 

)فرتات الأداء والتوقف والرتدد( تتناوب ب�شكل مرن فيما بينها. ومن اأجل الو�شول اإىل 

اأق�شى دقة ممكنة يف �شل�شلة احلركات، لبد من اختيار الوحدات املخ�ش�شة يف الأداء، 

وبعد  ن�شبيا.  عال  التجريد  من  م�شتوى  يف  اأفعال  برجمة  )ثالثا(  يقت�شي  الذي  ال�شيء 

الختيار، ولإجناز ما يريده يف مت�شع من الزمن، يج�شد الفرد املوهوب )رابعا( قدرته على 

التحكم يف خمتلف الإمكانيات، كما يج�شد مهارته يف اإجناز �شل�شلة الأن�شطة الأكرث فعالية 

بالن�شبة اإىل الهدف الآين156.

اإذا كان املكون الأول للذكاء اجل�شميـ  احلركي يتحدد يف القدرة على ا�شتعمال اجل�شد 

بكيفية تك�شف موهبة فائقة، فاإن املكون الثاين يتجلى يف القدرة على معاجلة وا�شتعمال 

الأ�شياء مبهارة، �شواء تعلق الأمر باأ�شياء تتطلب دقة يف حركة اليدين والأ�شابع، اأو تلك التي 

تقت�شي اأهم احلركات ج�شدية. والأكيد اأن الدقة التي متيز فعل الإم�شاك بوا�شطة اليدين 

والأ�شابع التي يخت�ض بها الإن�شان و�شلت اإىل درجة ق�شوى من الرقة واملهارة والتفوق. 

اإنتاج مناذج حركية م�شتقلة واحلفاظ  ـ من  ـ مثال  وهي القدرة التي متكن عازف البيانو 

على خمتلف الإيقاعات بوا�شطة كل يد على حدة، وكذا ا�شتعمال كلتا يديه لتتحاورا فيما 

بينهما اأو لإنتاج فعل تتابع مو�شيقي. كما يف اإمكان الذي يطبع على الآلة الكاتبة اأو الذي 

يرمي بامل�شد�ض ـ مثال ـ اأن يكتفي بتحريك اأ�شبعه اأو ب�شره حركة خفيفة كي يحقق ال�شربة 

املطلوبة من حيث الدقة والإحكام.

 ب�شكل عام ميكن القول باأن هناك جمموعة من اخل�شائ�ض التي متيز الأداء اجل�شمي 

احلركي، ميكن تركيزها فيما يلي:ـ يتمثل اأولها يف كون اجلهاز احلركي يف عموميته ينجز 

ع�شبية  مكونات  عدة  بني  ومتكامال  متميزا  تن�شيقا  ويتطلب  معقدة،  بطريقة  وظيفته 

تفاعال  يتطلب  ا�شرتجاعه  اأو  رميه  اأو  ب�شيء  الإم�شاك  بهدف  اليد  حتريك  اإن  وع�شلية. 

وثيقا بني العني واليد، و�شبطا ذاتيا )كنظام للتغذية الراجعة( لكل حركة على حدة من 

ن من التوجيه الدقيق للحركة التي تليها. فال�شبط الذاتي يقوم على اآليات  كِّ �شاأنه اأن مُيمَ

 . 156Ibid, p. 221.
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بني  املقابلة  اأو  املقارنة  اأ�شا�ض  دائمني على  وتنظيم  لدقة  دقيقة جتعل احلركات خا�شعة 

اأو جزء من اجل�شم يف حلظة معينة.  الأع�شاء  عليه  توجد  الذي  والو�شع  املتوقع  الهدف 

اأو مقابلة م�شتدمية بني الأفعال املتوقعة  اأداء احلركات الإرادية يتطلب مقارنة  اإن  ثانيا؛ 

والآثار املح�شل عليه فعال؛ ال�شيء الذي يعني وجود �شبط ذاتي م�شتمر لإ�شارات الأداء 

يوجه  الذي  اللغوي  التمثل  اأو  الب�شري  الت�شور  للمقارنة مع  احلركي. وهو �شبط يخ�شع 

الن�شاط: فمثلما يتاأثر اإدراك الفرد لأ�شياء العامل بحالة اأن�شطته احلركية؛ فاإن املعلومات 

اخلا�شة بو�شعية اأو حالة ج�شمه تتدخل هي نف�شها كذلك يف تنظيم الطريقة التي يتحقق 

اإدراكه للعامل لحقا. ففي غياب ال�شبط الذاتي لأي ن�شاط حركي ل ميكن ملثل هذا  بها 

الإدراك اأن يتحقق ويتطور ب�شكل �شليم157. ثالثا؛ اإذا كان هناك ق�شط كبري من الن�شاط 

احلركي الإرادي يك�شف عن تفاعل دقيق بني الأجهزة الإدراكية والأجهزة احلركية، فهناك 

مع ذلك جمموعة من الأن�شطة التي تنجز بدرجة عالية من ال�شرعة التي ل ميكن معها 

املهارة  وذات  والآلية،  املاألوفة  احلركية  الأن�شطة  ففي  وهكذا  الذاتي.  ال�شبط  ا�شتعمال 

العالية اأو الالاإرادية يكون جمموع �شل�شلة احلركات "مربمج م�شبقا"؛ ال�شيء الذي يجعلها 

تنجز بكيفية �شل�شة و�شهلة. اإن العزف على البيانو اأو ال�شرب على الآلة الكاتبة اأو ممار�شة 

األعاب القوى مثال، كلها اأن�شطة تتطلب حركات دقيقة و�شرعة كبرية اأثناء الإجناز؛ بحيث 

تبداأ الع�شالت مهمتها وتنجزها وتنهيها يف جزء من الثانية؛ وذلك لأنها حركات مربجمة 

م�شبقا من طرف الدماغ قبل ال�شروع يف اأدائها. و�شيكون حتققها جمرد تنفيذ حلكم �شابق. 

وداخل تلك املدة الق�شرية )اأثناء التنفيذ( ل يكون هناك اأي �شبط ذاتي من �شاأنه اأن يغري 

من احلكم املربمج158. 

- ميكن الوقوف على التميز الثقايف للذكاء اجل�شمي ـ احلركي من خالل ر�شد بع�ض 

الريا�شية  واملمار�شة  والتمثيل  )كالرق�ض  اجل�شدي  وال�شتعمال  احلركي  التعبري  اأ�شكال 

ال�شياقات  باختالف  تختلف  قيما  اكت�شت  التي  اليدوية(  والأعمال  التقنية  والخرتاعات 

فاإن  التعبري،  اأجل  من  ج�شدية  حركات  بال�شرورة  ي�شتعمل  الإن�شان  كان  فاإذا  الثقافية. 

اأكرثها  ومن  الإن�شاين،  التاريخ  يف  اجل�شد  ا�شتعمال  مظاهر  اأقدم   من  يعترب  الرق�ض 

وزنه  مراعاة  )مع  اجل�شد  حتريك  فن  باأنه  عادة  الرق�ض  ويعرف  الثقافات.  بني  تنوعا 

وطاقته( ح�شب توافق معني بني الف�شاء )تنقالت يف املكان( والزمن )ال�شرعة والإيقاع 

تنظيم  ذات  اجل�شدية  احلركات  من  متوالية  منه  يجعل  ما  وهو  وال�شتمراية…(. 

عن  للتعبري  الرق�ض  ميار�ض  قد  الآخرين.  ح�شور  اأمام  جمالية  وقيمة  مق�شود  اإيقاعي 

 . 157Ibid, p. 223.
 . 158Ibid, p. 223.
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الأفكار والعواطف، اأو للتعبري عن الدوافع الدينية والجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية، 

وحجم  املكاين،  التنقل  يف  الدقة  املو�شوعية:  مظاهره  ومن  جمالية.  متعة  خللق  فقط  اأو 

النقلة، وخفة القدمني، اإيقاع ونوعية واجتاه احلركات، وتغري ال�شرعة، وامل�شافة املكانية، 

والتنا�شق بني اأطراف اجل�شد…اإلخ. وبالرغم من اأن املو�شيقى ت�شكل �شريكا مهما يف اأداء 

الرق�ض بحكم تاأثريها القوي يف جانبها التقني، فاإنها ل تعترب مع ذلك عن�شرا حا�شما يف 

تعريف الرق�ض. ويبدو عادة اأن ما يثري انتباه املتلقي جتاه الرق�ض هو مظاهره امل�شخ�شة 

واجل�شدية وال�شتعمال املتميز للج�شم؛ حيث تكفي اأحيانا اخل�شائ�ض اجل�شدية لتثري هي 

وحدها جاذبية املتلقي.  وهناك عدة �شهادات ملوهوبني يف الرق�ض، تاأليفا واأداء، توؤكد على 

هذا الطابع اجل�شمي ـ احلركي اخلال�ض وال�شوري للرق�ض. لقد كان من عادة الراق�شة 

عينيها  تغم�ض  اأن  طفلة،  وهي  الباليه  رق�ض  ت�شاهد  عندما   ،Amy Greenfield املعا�شرة 

وتتخيل ما �شوف يحدث بعد حركة رق�شة معينة. وعندما تفتح عينيها يكون الراق�شون يف 

   George Balanchineاملكان الذي توقعته بال�شبط. ومما يذكر اأي�شا اأنه اإذا كان معلم الباليه

)الأمريكي ذو الأ�شل الرو�شي: 1904-1984( قد فك ال�شلة بني الرق�ض وال�شرد، فاإن موقع 

الرق�ض( =Ghorégraphe) كنينجهام Merce Cunningham )ولد �شنة 1919( قد ف�شخ العقدة 

وينظر  الرق�ض،  جمال  يف  ال�شورية  رواد  بني  من  يعترب  لذلك  واملو�شيقى.  الرق�ض  بني 

اإليه كفن م�شتقل ل يحتاج اإىل الدعم املو�شيقى اأو الديكور الب�شري اأو احلبكة امل�شرحية. 

الذكاء اجل�شدي يف �شورته اخلال�شة،  الباليه مبالحظة  اأعماله يف جمال  ت�شمح  ولذلك 

ودون اأن يكون م�شوبا باأية طبقة من التمثالت الأخرى.

اإذا كان الرق�ض يف العديد من ال�شياقات الثقافية طق�شا اجتماعيا متار�شه كل الفئات 

ويرجع جاردنر  متاأخر.  �شن  اإل يف  يبداأ  ل  الغربي  املجتمع  به يف  الهتمام  فاإن  العمرية، 

�شبب ذلك اإىل كون املجتمع ينظر اإىل الرق�ض من طرف الذكر كمحظور )طابو( ثقايف. 

ولعله بفعل هذا املحظور مل يتمكن رجال مثل Eric Hawkins و Remy Charlip )كوريغرافيان 

معا�شران( من ال�شروع يف الرق�ض اإل اأثناء التحاقهما باجلامعة. وباملقابل جند يف العديد 

ال�شمال  يف  اأمريكية  الهندو  �شعوب  اإحدى  وهي  مثال،   Hopi الهوبي  ك�شعب  ال�شعوب،  من 

ال�شرقي لأريزونا، اأن الرق�ض واجب داخل وجتاه القبيلة، وميار�شه الرجال باخل�شو�ض. 

ويف جزر البوليزيني Polynésie ، يف قلب املحيط الهادي بني هاواي ونيوزيالندا، ميار�ض 

الرق�ض ارجتال من طرف الرجال والن�شاء والأطفال على ال�شواء. 

اجل�شمي  الذكاء  وجود  عن  تك�شف  اأخرى  اإجنازات  هناك  الرق�ض  اإىل  بالإ�شافة 

امل�شاهد  وحماكاة  مالحظة  على  القدرة  تكت�شي  الدرامية  الفنون  جمال  ففي  احلركي.  ـ 

التمثيلية يف تفا�شيلها اجلزئية اأهمية خا�شة. ويبدو اأن مثل هذه القدرة تربز ب�شكل قوي 
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يف ال�شنة الثانية من عمر الطفل العادي. وتكون م�شاهدة متثيليات مرة اأو مرتني من طرف 

اأطفال موهوبني يف الذكاء اجل�شمي ـ احلركي، كافية لتقليد اأهم مقاطعها وخ�شائ�شها؛ 

يختلف عن  التمثيل  فن  اأن  والوا�شح  دقة.  اأقل  بدرجة  ينجزونها  اأن غريهم  من  بالرغم 

املمثل  اأداء  يف  التمييز  من  لبد  الإطار  هذا  ويف  اجل�شد.  حركات  ا�شتعمال  يف  الرق�ض 

التمثيلي )الذي يعرب عنه بوا�شطة هيئة اجل�شد  بني دوره الإلقائي )كممثل ن�ض( ودوره 

واحلركات واإمياءات الوجه(؛ لذلك فاإن »مرونة اجل�شم وا�شتقالل حركات اأجزائه املختلفة، 

و�شرعة احلركة، وغزارة تعبريها، وحركية الوجه، وحتريك الق�شمات، ت�شبح هي الو�شائل 

تاأثرياته«159.  اأو  واأهوائه  بال�شخ�ض، يف طبعه  الإن�شانية اخلا�شة  للتعبري عن  اجلوهرية 

املمثل على  اأو احلركات اجل�شدية من طرف  الأداء احلركي  يكون  الأحيان  ويف كثري من 

خ�شبة امل�شرح اأعمق تاأثريا يف نف�شية امل�شاهد واأكرث ر�شوخا يف ذاكرة امل�شاهد من الإلقاء 

الن�شي160. واإذا كان الذكاء اجل�شمي ـ احلركي يتمثل لدى املمثل يف اأدائه احلركي، فاإنه 

يتواجد لدى امل�شاهد يف قدرته على املالحظة الدقيقة حلركات الآخرين. ويعترب الكثري من 

الدار�شني اأن القدرة على مالحظة احلركات ب�شكل دقيقة وثاقب، والقدرة على حماكاتها 

   John Martinحتدث وقد  الأداء.  فنون  يف  الأ�شا�شية  العنا�شر  من  تعترب  اإنتاجها  واإعادة 

 (1965)الذي ا�شتغل يف هذا املجال، عن وجود حا�شة �شاد�شة لدى الإن�شان �شماها احلا�شة 

احل�شية احلركية كقدرة على القيام بن�شاط حركي متاأنق والإدراك املبا�شر )= احلد�ض( 

لالأفعال اأو ال�شتعدادات احلركية لالأ�شخا�ض الآخرين ولالأ�شياء. وهي �شريورة اآلية يوظفها 

الفرد ب�شكل دائم ويومي. وهكذا فعندما مي�شك �شخ�ض مثال �شيئا مل ي�شبق له رفعه من 

قبل ي�شتعمل ذاكرة ع�شالته التي �شبق لها رفع اأ�شياء م�شابهة يف كتلتها وكثافتها. ولذلك، 

فاإن  الذاكرة،  انطالقا من هذه  ينجزه  �شوف  ما  يتوقع اجل�شد  اأن  الطبيعي  كان من  اإذا 

التجارب املا�شية ت�شبح يف هذه احلالة مرموزة داخل لغة ح�شية حركية ت�شتعمل من طرف 

اجل�شد دون حاجة اإىل اأي تدخل رمزي اآخر. وباملثل، عندما نرى �شخ�شا مي�ض �شريحة 

حام�ض، فمن املتوقع اأن يحدث لنا اإح�شا�ض يف الفم واحلنجرة بتذوق الطعم احلام�ض. 

ويرى John Martin اأن هذه القدرة العفوية على ا�شت�شعار م�شاعر الآخرين هي التي متكننا 

من فهم الأ�شكال الفنية وامل�شاركة فيها161. 

بالنظر اإىل اأهمية املحاكاة كمكون اأ�شا�شي يف التفكري احل�شي احلركي، ينبغي بالتايل 

ج�شمية  مهارات  اكت�شاب  اإىل  )املحاكاة(  عليها  القائمة  والتعلم  التعليم  طرق  توؤدي  اأن 

159 . فيليب فان تيغيم، تقنية امل�شرح، ترجمة بهيج �شعبان، من�شورات عويدات، بريوت، 1973، �ض. 34.
160 . هارولد كلريمان، حول الإخراج امل�شرحي، ترجمة ممدوح عدوان، دار دم�شق، دم�شق، 1988، �ض. 138.

 . 161H. gardner, op.cit, p. 240.
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حركية. وهي طرق ن�شادفها يف العديد من املجتمعات. ففي التعليم التقليدي الياباين كان 

املدر�ض مي�شك بيد املتعلم ليخط الر�شوم الت�شويرية Les idéogrammes حتى يتحكم منذ 

البداية يف حركاتها الإيقاعية قبل معرفة خ�شائ�شها. وميكن باملثل تعليم مهارات اأخرى 

من خالل حتريك يده وج�شده يف الو�شع ال�شحيح. واأثناء لعبة م�شارعة الديكة تتحرك 

اأيدي املتفرجني من �شكان بايل )باأندوني�شيا( لتحاكي بكيفية مطابقة حركات امل�شارعة، 

اإىل درجة تكفي فيها م�شاهدة حركات اأيدي امل�شاهدين ملتابعة ما يحدث بني الديكة. ويبدو 

ـ ح�شب جاردنرـ  اأن عدم اأو قلة الهتمام مبواهب الأفراد يف هذا املجال اجل�شميـ  احلركي، 

يف املجتمع الغربي، هو ما يف�شر ان�شراف العديد من ال�شباب املوهوبني يف الرق�ض والأداء 

امل�شرحي عن متابعة درا�شتهم النظامية.    

مهارات ج�شدية وحركية  تك�شف عن  التي  املجالت  القوى من  األعاب  ريا�شة  تعترب   

اللعب  هما  اآخرين  مفهومني  عن  متييزها  اأجل  من  ريا�شة  القوى  األعاب  وتعترب  دقيقة. 

والألعاب. يعترب اللعب ن�شاطا بدنيا غري جاد وغري مرتبط بالهتمامات املادية، يقت�شر 

على حدوده املالئمة وينفذ وفق قواعد م�شبوطة. اأما الألعاب فتعترب اأكرث تنظيما من اللعب 

)واأقل تنظيما من الريا�شة(، وتتطلب قدرا معينا من املهارة احلركية، قابلة للتكرار وتنتهي 

اأحد  الريا�شة  تعترب  التنظيم. يف حني  ببع�ض  وتت�شم  ن�شر(  اأو  بنتيجة حمددة )هزمية 

الأ�شكال الراقية للن�شاط احلركي والتدريب البدين الذي يفوق اللعب والألعاب، وتهدف ـ 

ح�شب Kosola ـ حتقيق اأف�شل نتيجة ممكنة يف املناف�شة، ل من اأجل الفرد الريا�شي فقط، 

على  وتتاأ�ش�ض  خال�ض،  بدين  باندماج  تتميز  كما  ذاتها.  حد  يف  الريا�شة  اأجل  من  واإمنا 

قواعد دقيقة لتنظيم املناف�شة بعدالة ونزاهة162. واإذا كانت ريا�شة األعاب القوى تتطلب 

والروح  والرتكيز  وال�شرعة  والقوة  كاللياقة  اأ�شا�شية  ـ حركية  يف جمملها عنا�شر ج�شمية 

مهارات  بدوره  يتطلب  فيها  نوع  كل  فاإن  املكان،  وا�شتغالل  بالزمن  والإح�شا�ض  اجلماعية 

اأخرى دقيقة. فريا�شة كرة القاعدة )البي�شبول( مثال تتطلب موهبة ج�شدية تقوم على قوة 

اجل�شم و�شرعة اجلري ودقة التقاطع )القائم على التعار�ض بني العني التي تركز نظرها 

واليد القوية واملا�شكة حتى ل تعيق الأنف جمال الروؤية اأثناء الرمي(. ويف ريا�شات اأخرى 

يراهن على القامة والإقدام اجل�شدي، واحل�ض الرابط بني تن�شيق احلركات واإيقاع اجل�شد. 

كما تتطلب هذه الريا�شات توظيف ذكاءات اأخرى، كالقدرة املنطقية على التخطيط وو�شع 

ال�شرتاتيجيات )الذكاء املنطقي( ومعرفة النماذج الف�شائية املاألوفة وا�شتثمارها يف عني 

املتناف�شني  دوافع  معرفة  من  ميكن  تفاعليا  �شخ�شيا  وح�شا  الف�شائي(،  )الذكاء  املكان 

162 .  اأمني اأنور اخلويل، الريا�شة واملجتمع، املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، دجنرب 1996، �ض. 
.25-32
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الآخرين )الذكاء التفاعلي(. ومن اأجل تنمية واكت�شاب مثل هذه القدرات املهارات، يخ�شع 

الريا�شي املحرتف لتداريب دقيقة وتقنية، مثله مثل الفنان.

 اإذا كان الرق�ض واألعاب القوى اأن�شطة ي�شتعمل فيها اجل�شد كمو�شوع خال�ض، فاإن 

الأعمال اليدوية والخرتاعات التقنية تتطلب ا�شتعمال اأجزاء معينة من اجل�شد، وخا�شة 

اليدين، ملعاجة وتنظيم وتغيري الأ�شياء املادية، الطبيعية وال�شناعية. وبطبيعة احلال فاإن 

املعاجة اليدوية لالأ�شياء، من حيث اأنها تقوم على عمليات ج�شدية دقيقة، تقت�شي ما ي�شميه 

 The التخطيطي  دينيت Daniel Dennett  (1942-…) باملوقف  دانييل  الأمريكي  الفيل�شوف 

Design stance »والذي نفكر فيه ب�شاأن الكيفية التي تعمل بها الأ�شياء تقنيا: اأي كيف جرى 

اأخرى؟ وكيف  اأجزائه قطعة  لتحقيق غر�ض ما؟ وكيف تالئم قطعة من  اأجزائها  جتميع 

وهكذا.  اآخر؟  جزء  منها  جزء  يحرك  وكيف  حمدد؟  �شكل  الأ�شياء  لهذه  يكون  اأن  يتعني 

اأو مواقف.  نوايا  اأو  الأ�شياء خططا  اإىل هذه  نعزو  اأن  دون  يتحقق  التخطيطي  املوقف  اإن 

اخلال�ض  احلركي(  التقني)اجل�شدي  للذكاء  مكافئا  للذهن  و�شعا  جميعها  هذه  ومتثل 

كال�شيد  �شائعة،  ومهن  اأعمال  يف  تتجلى  الذكاء  هذا  مظاهر  كانت  والب�شيط«163.واإذا 

والفالحة والطبخ، فهي تتجلى كذلك يف اأن�شطة اأخرى تتطلب قدرة ج�شمية ـ حركية اأرقى، 

الآلت  وا�شتخدام  اليد  ا�شتعمال  يقت�شي  كمجال  التقنية  الخرتاعات  يف  ال�شاأن  هو  كما 

اليدوية  )الأعمال  املجالني  كال  ويف  الأجهزة.  وتركيب  الأ�شياء  حتويل  بهدف  والأدوات 

والذكاء  الف�شائي  كالذكاء  اأخرى  ذكاءات  احلال  بطبيعة  تتدخل  التقنية(  والخرتاعات 

املنطقي والذكاء الطبيعي.

بع�ض  ففي  خا�شة.  اأهمية  اأخرى  ثقافات  يف  اجل�شديان  واملعرفة  التعبري  يكت�شي 

قبائل نيجرييا يقوم الأفراد مبجموعة من املمار�شات والطقو�ض اجل�شدية )تدفئة اجل�شد 

من اأجل تنمية قوة  والزراعة والغت�شال يف جماري املياه وحمل الأثقال فوق الراأ�ض…( 

اجل�شم حتى يكون مهياأ لبع�ض اأنواع الرق�شات املعقدة. ويعترب الرق�ض لدى �شعوب الأراجن 

Anang بنيجرييا تقليدا يتم تلقينه منذ ال�شغر. وتعترب جزيرة بايل بجنوب اأندوني�شا من 

املجتمعات املتميزة التي يعتني فيها الأفراد باأج�شادهم. فمنذ �شغره يتعلم الطفل احلركات 

املالئمة التي �شتمكنه من العزف على الآلت املو�شيقية؛ كما يتعلم طريقة الأكل والرق�ض 

بوا�شطة حركات، وباأقل ما ميكن من التوجيهات اللفظية. كما يخ�ش�ض الأطفال البالينيون 

وقتا طويال يف اللعب بحركات اأ�شابعهم؛ ويقت�شدون يف ا�شتعمال ع�شالتهم بهدف اأداء 

ن�شاط حركي معني، حتى ل ترتبك بقية ع�شالت اجل�شم. كما يتمرنون على حركات دقيقة 

163 . مايكل كاريذر�ض (Michael Carrithers), ملاذا ينفرد الإن�شان بالثقافة؟، ترجمة �شوقي جالل، لبمجل�ض 
الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،يناير 1998، �ض. 77.
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وب�شيطة من خالل وحدات ج�شدية معينة م�شتقلة عن بع�شها البع�ض )كتحريك الأ�شابع 

دون اليد، اأو الكف دون ال�شاعد، اأو العينني دون الراأ�ض…(، حيث يتمكن اجل�شد ب�شرعة 

وب�شكل كامل من التكيف مع املهمة املنوط به اإجنازها. وعند اليابانيني يعترب اإعداد ال�شاي 

التي ت�شهد على �شغف حقيقي بنماذج من الدقة والرهافة  وترتيب الزهور من الطقو�ض 

احلركيتني. ويف قبيلة ال�شيلوك )اإحدى القبائل النيلية جنوب ال�شودان( هناك اجتاه عملي 

عام يوجه حياتهم؛»اأي اأن ذكاءهم من النوع العملي. ورمبا كانت حلياة ال�شيلوك عالقة 

بذلك؛ اإذ هي تتطلب منهم اأن يقوموا باأنف�شهم بالزراعة والرعي وال�شيد وبناء امل�شاكن 

يف  ي�شتخدمونها  التي  الأدوات  وعمل  املاء  وحمل  الطعام  لإعداد  الالزمة  الأواين  وعمل 

الزراعة وال�شيد. اإنهم يف ذلك كله ي�شتخدمون اأيديهم«164. 

الريا�شي  ـ  املنطقي  الذكاء  مع  ي�شكل  احلركي  اجل�شمي  الذكاء  اإن  القول:  جممل 

والذكاء الف�شائي ـ الب�شري والذكاء الطبيعي رباعيا يجعل منها ذكاءات ترتبط باملو�شوع 

اأو ال�شيء. فالذكاء املنطقيـ  الريا�شي يتجلى عرب منذجة الأ�شياء داخل جمموعات عددية. 

�شمن  والتنقل  و�شطها  داخل  املو�شوعات  حتويل  اإىل  ي�شعى  الب�شري  الف�شائي  والذكاء 

الأ�شياء داخل الف�شاء. يف حني يتجه الذكاء اجل�شمي ـ احلركي داخليا ل�شتعمال اجل�شد، 

ويتجه خارجيا لإجناز اأفعال على مو�شوعات العامل اخلارجي. اأما الذكاء الطبيعي فيتجه 

نحو جتميع وت�شنيف الأ�شياء امل�شتمدة من البيئة املادية الطبيعية. ولكن اجل�شم الإن�شاين 

لي�ض جمرد اآلة تتماهى مع الأ�شياء الأخرى. بل هو ج�شد يحمل داخله "ذاتا" جتعل الفرد 

�شخ�شا متميزا من جهة، ومتفاعال مع الآخرين من جهة اأخرى. اإن الإن�شان يتوفر كذلك 

على قدرات �شخ�شية منها ما ذاتي ومنها ما هو تفاعلي.   

164 . م�شطفى فهمي، }التن�شئة الجتماعية وذكاء اأطفال ال�شيلوك يف جنوب ال�شودانz، يف لوي�ض كامل مليكة (اإعداد 
وتن�شيق وتقدمي), قراءات يف علم النف�ض الجتماعي يف البالد العربية، الهيئة امل�شرية العامة للكتاب، 1986، �ض. 

.135
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ا لذكــاء التفــاعلــي

لبد من الإ�شارة يف البداية اإىل اأن جاردنر و�شف كال من الذكاءين التفاعلي والذاتي 

بالذكاءين ال�شخ�شيني. اإذا كان مفتاح الذكاء الأول هو القدرة على التعرف على نف�شية 

الآخرين )دوافعهم واأمزجتهم واأهدافهم…(، فاإن مفتاح الذكاء الثاين هو القدرة على 

معرفة حالت وانفعالت وم�شاعر الذات نف�شها. ومقارنة مع غريهما من الذكاءات يبدو اأن 

هذين الذكاءين يتميزان بخ�شائ�ض اإ�شافية. تتمثل اأول خا�شية يف كون هذين الذكاءين 

يعتربان ـ ح�شب جاردنر ـ اأقل تاأثرا بالعوامل الطبيعية )البيولوجية( واأكرث ارتباطا وتاأثرا 

حا�شم  ب�شكل  تطبع  ثقافة  بكل  اخلا�شة  والتاأويلية  الرمزية  فالأن�شاق  الثقافية.  بالعوامل 

الختالف  هذا  اإىل  بالإ�شافة  الفرد.  اإليها  ينتمي  التي  الثقافة  بطابع  الذكاءين  هذين 

كان  اإذا  منهجي:  ثاين  اختالف  هناك  ال�شخ�شيني،  والذكاءين  ال�شابقة  الذكاءات  بني 

جاردنر قد تناول الذكاءات منف�شلة عن بع�شها، فقد قام باملقابل بالربط بني الذكاءين 

يف  يت�شكالن  اأنهما  ذلك  يف  وال�شبب  بع�شهما.  عن  منف�شلني  يتناولهما  ومل  ال�شخ�شني، 

قدرته  على  دائما  تعتمد  لذاته  ال�شخ�ض  معرفة  اأن  ذلك  ثقافة؛  كل  داخل  وثيق  متازج 

لالآخرين  معرفته  ي�شتمد  بينما  لالآخرين،  مالحظته  من  امل�شتدة  اخلربات  تطبيق  على 

من  متييزاته الداخلية التي يراكمها اأثناء حياته اليومية. ومن خالل هذا التفاعل يربز 

الذكاءين معا؛ وهو نتيجة ان�شهار كل من املعارف  اأ�شا�ض  الذي يعترب  "الوعي بالذات" 
فاإن هذا  بالذات  الوعي  اأ�شكال خمتلفة من  توجد  ومادامت  التفاعلية.  واملعارف  الذاتية 

الن�شهار ميكن اأن يخ�شع مل�شارات ومناذج متباينة متاما، ح�شب املظاهر ال�شخ�شية ذات 

الأهمية داخل ثقافة معينة. بالإ�شافة اإىل ما �شبق هناك اختالفات اأخرى بني الذكاءين 

واأعمق  اأقوى  اختاللت  اإىل  توؤدي  مثالـ  ـ  اإ�شابتهما  اإن  الأخرى.  والذكاءات  ال�شخ�شيني 

اأن  الفرد  من  تتطلب  ممار�شتهما  اأن  كما  الأخرى.  الذكاءات  يف  يحدث  ما  مع  مقارنة 

يتحمل �شغوطا واإكراهات اأ�شد من تلك التي حتيط با�شتعمال الذكاءات الأخرى؛ خا�شة 

املوؤكد  اأو  ال�شهل  اإذ لي�ض من  واأن اكت�شابهما وتنميتهما وممار�شتهما تتطلب وقتا طويال، 

ترجمة م�شتواهما كـ "كمعرفة بال�شيء"} z savoir-que  قائمة على القواعد اإىل م�شتواهما 

كـ "معرفة باملمار�شة" } z savoir-comment قائمة على اخلربة املبا�شرة165.

التي  العالقات  ومعرفة  الآخرين  فهم  على  الفرد  قدرة  يف  التفاعلي  الذكاء  يتحدد 

 .165H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 252-253.
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الطفل  قدرة  الب�شيط يف  م�شتواه  يتجلى يف  املعرفة.  هذه  وفق  والت�شرف  معهم  يتبادلها 

على التمييز بني الأفراد الذين يحيطون به )الآباء والأقارب والأ�شدقاء(، والتعرف على 

يتجلى  كما  معهم،  توا�شلية  عالقات  واإقامة  وتقبلهم  بهم  والعرتاف  املختلفة،  طباعهم 

قدرة  يف  املعقد  م�شتواه  يف  ويتجلى  الآخرين.  وتعبريات  اأ�شوات  حماكاة  على  القدرة  يف 

واعتماد  نظرهم،  وجهات  وتفهم  وفهم  الآخرين،  مع  متميزة  عالقات  اإقامة  على  الفرد 

اآليات امل�شاركة والتفاعل الجتماعي، ومعرفة العوامل التي تتدخل يف النتماء اجلماعي، 

وامل�شاركة يف الأن�شطة والعالقات الجتماعية العامة. اأما يف م�شتوى التمكن، فيتجلى الذكاء 

التفاعلي يف قراءة دوافع ونوايا وانتظارات ومعتقدات الأ�شخا�ض الآخرين، وفهم طريقة 

ت�شرفهم وكيفية التعامل معهم وفق املعرفة احلا�شلة حولهم. كما يتجلى يف القدرة على 

حل �شراعات وخلق توافقات داخل اجلماعة وفق اآليات يتم التحكم فيها. ويف هذا امل�شتوى 

ميكن الذكاُء التفاعلُى الفردمَ من التاأثري الفعال يف احلياة الجتماعية. وجنده عادة لدى 

الزعماء ال�شيا�شيني والدينيني، والآباء واملدر�شني املوهوبني، والعاملني يف قطاع التجارة 

والأطباء واملعاجلني واملر�شدين الجتماعيني. 

لدى  وا�شح  ب�شكل  توجد  الأخرى  الذكاءات  اإىل  تنتمي  التي  القدرات  كانت  اإذا    -

هذه  من  العديد  لدى  توجد  اأنه  كذلك  يرون  املقارن  النف�ض  علماء  فاإن  اأخرى،  حيوانات 

الأويل  �شكله  يف  بالذات  الوعي  ومنها  بالإن�شان،  ارتباطا  اأكرث  اأخرى  مظاهر  احليوانات 

احليوان  م�شاركة  عوامل  اإرجاع  وميكن  ال�شخ�شي.  الذكاء  عليه  يقوم  كاأ�شا�ض  البدائي، 

فرتة  طول  يف  الأول  العامل  يتمثل  اأ�شا�شني.  عاملني  اإىل  الإن�شانية  اخل�شو�شية  هذه  يف 

الطفولة، وخا�شة طول فرتة الرتباط الوثيق بالأم، والتي تعك�ض حاجة الفرد اإىل الوجود 

مع الآخرين؛ وبالتايل عامال اأوليا يف ت�شكيل القدرة على معرفة الآخرين. وتلك خا�شية 

لدى الرئي�شيات. فمن املعروف اأن ال�شامبانزي يق�شي ال�شنوات اخلم�ض الأوىل من حياته 

على مقربة �شديدة من اأمه؛ ال�شيء الذي ميكن ال�شغري من تعلم جمموعة من املهارات 

اأن  يجب  التي  ال�شلوك  تقدم مناذج من  الأم  ال�شامبانزي  كانت  واإذا  الفرتة.  خالل هذه 

يالحظها ويقلدها �شغريها، ليحتفظ بها يف الذاكرة ويوظفها فيما بعد، فهناك ظاهرة 

اأخرى ل تقل اأهمية عن �شابقتها، وتتجلى يف كون الأم ت�شري اأو تومئ من خالل �شلوكها اإىل 

نوعية الأ�شياء والوقائع التي يجب على ال�شغري النتباه اإليها. وبهذا ال�شلوك تقدم الأم ـ 

كمعلم اأول ـ مناذج دالة )مبا�شرة وغري مبا�شرة( على ما ينبغي عمله من طرف �شغريها. 

وهي مناذج تكت�شي اأهمية ق�شوى خالل ال�شنوات الأوىل، لأنها توفر لل�شغري الأ�شا�ض الذي 

يحميه من املخاطر املحيطة واملتوقعة، والتي قد تهدد منوه الطبيعي )كتعر�ض الأم مثال 

لإ�شابة تقعدها عن الرعاية املبا�شرة ب�شغريها(. ومن املمكن اأن تكون الأهمية التي يوليها 
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النوع الإن�شاين لل�شخ�ض لها جذور يف هذا ال�شتعداد املتمثل يف الرتكيز على فرد واحد 

اآخر، والقدرة على التعلم منه ونقل هذه املعرفة املكت�شبة اإىل الأجيال الالحقة166. وعلى 

هذا الأ�شا�ض ي�شكل طول فرتة الطفولة فر�شة يتعلم فيها ال�شغار وهم على ات�شال دائم بـ 

"معلميهم"؛ »ومن ثم لي�ض من قبيل امل�شادفة اأن الب�شر الذين يعي�شون اأطول فرتة للح�شانة 
دون جميع الرئي�شيات الأخرى، ولهم اأكرث هياكل الن�شب تعقدا، واأو�شع مظاهر التداخل 

ال�شامبانزي، ولالأ�شباب  واأن  ال�شامبانزي؛  الأكرث ذكاء من  الأجيال يف املجتمع، هم  بني 

 .168z167 les Cercopithécidésذاتها، هي الأكرث ذكاء من قردة ال�شريكوبت�شيد

بالإ�شافة اإىل طول فرتة الطفولة، هناك عامل اآخر يتجلى يف  الأهمية التي اكت�شتها 

منذ ماليني ال�شنني. فاإذا كانت قدرة الفرد الواحد كافية للقيام بعمليات  عملية ال�شيد 

الكربى،  الطرائد  اأثر  واقتفاء  ال�شيد  فاإن  احليوانات،  �شغار  قتل  اأو  القطف  اأو  النب�ض 

من  كبري  عدد  وتعاون  م�شاركة  تتطلب  عمليات  كلها  اللحم،  واإعداد  وتوزيع  وا�شطيادها 

الأفراد من النوع الإن�شاين، ومن حيوانات دون الإن�شان. لقد كان على هوؤلء الأ�شالف اأن 

بالطريدة  الإيقاع  بهدف  وذلك  والتعاون؛  والتوا�شل  والتخطيط  اجلماعي  العمل  يتعلموا 

وتوزيع منتوج ال�شيد. كما كان على �شغار الذكور اأن يتمرنوا للم�شاركة يف عملية ال�شيد، واأن 

يتعلموا كيف يتتبعون اأثر الطريدة، ومييزون بني خمتلف الإ�شارات والأ�شوات، ويتحكمون 

يف حركاتهم ويزامنونها مع حركات �شركائهم النوعيني، ويقومون بتمتني ع�شالت معينة، 

والرمي بدقة، والعثور على م�شلك اأوخمرج داخل الأدغال واملتاهات، والعودة اإىل املكان 

حاجات  بفهم  مرتبطا  ال�شيد  عملية  جناح  كان  لقد  املحدد…اإلخ.  التوقيت  يف  املحدد 

اقت�شت  �شروط  وهي  وت�شامن.  وتنظيم  وتوجيه  من متا�شك  ذلك  يتطلبه  اجلماعة، مبا 

كذلك �شرورة وجود عائلة نووية، والتي من املفرت�ض ـ نظرا لندرة املعطيات ـ اأن تكون قد 

لعبت دورا كبريا يف حل بع�ض امل�شاكل؛ كت�شكيل روابط تفاعلية قوية بني الأفراد، والتي من 

�شاأنها اأن حتافظ على متا�شك اجلماعة الوا�شعة، ثم تدريب ال�شغار الذكور كي ي�شبحوا 

�شيادين، وتكوين الإناث كي ي�شبحن اأمهات امل�شتقبل…اإلخ169. وبالنظر اإىل الرتباط 

بني العوامل ال�شابقة، ميكن القول اإن خا�شية الروح اجلماعية ارتبطت باطراد مع زيادة 

تق�شيم العمل )اأي توزيع م�شوؤولية البحث عن الطعام( وتبادل هذا الطعام داخل اجلماعة. 

يف ذلك التق�شيم وقد قام الكبار بدور بدور املعلمني واملر�شدين، كما قام املراهقون  بدور 

امل�شتك�شفني مل�شلحة اجلماعة كلها. بل اإن الأطفال اأنف�شهم رمبا كان لهم دور متميز يف 

 . 166H. gardner, op.cit, p .266-267.
  .167les Cercopithécidés هي الفصيلة التي تنتمي إليها قردة les macaques و les  babouins.

168 . مايكل كاريذر�ض، مرجع �شابق، �ض. 75-74.
 . 169H. gardner, op.cit, p.267-268
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رعاية الر�شع ويف غريها من الأن�شطة ال�شرورية170.  

انطالقا من العوامل ال�شابقة، كان لبع�ض علماء النف�ض م�شاهمات رائدة يف الك�شف 

نيكول  الإجنليزي  النف�ض  عامل  ي�شميه  ما  اأو  التفاعلي؛  للذكاء  التطورية  الأ�شول  عن 

همفري  N. Humphrey (1976)بالذكاء الجتماعي، كقدرة اإبداعية تتمثل يف معرفة العامل 

الجتماعي. بل ويذهب اإىل حد التاأكيد اأنه ل يتم التمر�ض على الإبداع داخل جمال الفن 

والعلوم، بل بالأحرى داخل متا�شك اجلماعة171. اإن التعقد الذي ح�شل يف بنية اجلماعة 

وتق�شيم  النووية  العائلة  وظهور  ال�شيد  ثقافة  تطور  نتيجة  اجلماعات،  بني  العالقة  ويف 

العمل، �شواء لدى قردة ال�شامبانزي اأو لدى الإن�شان احلديث172، تطلب ـ ح�شب همفري 

ـ اأن يتوفر كل فرد على قدر معني من مهارتني: اأولهما، ح�شافة اأو �شواب التفكري الذي 

يتمثل يف القدرة على فهم الآخرين، والتحرك بنجاح داخل و�شط اجتماعي يتزايد تعقدا 

باطراد. وثانيهما تطوير وتنمية هذه املهارة من خالل التفاعل مع الآخرين؛ اإذ كلما زاد 

ن�شيب البع�ض من احل�شافة تبعهم الآخرون يف ذلك من خالل تعزيزها. وتك�شف مثل هذه 

"املهارة املاكيافيلية" عن وجود ذكاء اجتماعي لدى الرئي�شيات يتمثل يف القدرة الكامنة 
خلداع وا�شتغالل الآخرين. مما يعني اأن لديها فكرة متقدمة عما يفكر فيه الآخرون. لكن 

اخلداع، بحكم ا�شتهدافه امل�شلحة الذاتية، ل ميكن اأن يكون قاعدة حتكم العالقات داخل 

اأنواع كثرية  لدى  انت�شرت  ولذلك  لبقاء اجلماعة.  التفاق �شروري  لأن  نف�شها،  اجلماعة 

املتبادلة173. ومعنى  الغريية  ا�شرتتيجيات  التعاون، خا�شة  ا�شرتاتيجيات  من احليوانات 

ذلك اأن الرئي�شيات الجتماعية اأُجرِبت على اأن تكون ذات مهارة يف التخطيط، واأن تاأخذ 

واأن تقدر املكا�شب  ال�شلوك املحتمل لالآخرين،  واأن حت�شب  يف احل�شبان عواقب �شلوكها، 

واخل�شائر الناجتة عن ذلك.

قدرة  مظاهر  بع�ض  على  كذلك  الوقوف  ميكن  التطوري،  املنظور  �شياق  نف�ض  ويف 

   Donald Hebbاحليوانات على التعرف على بع�شها والتمييز فيما بينها. قد بينت اأعمال

اإنه �شيعي�ض   (1949)اأن ال�شامبانزي قادر على متييز الأفراد الذين ينتمون اإىل ف�شيلته. 

حالة ذعر واإثارة اأو قلق قوية اإذا راأى لأول مرة جثة هامدة اأو م�شوهة اأو مبتورة  ل�شامبانزي 

170 . مايكل كاريذر�ض، مرجع �شابق، �ض. 79.
 . 171H. gardner, op.cit, p. 268.

172 . الإن�شان احلديث homme moderne أو homo sapiens sapiens النوع الفرعي الذي ي�شمل كل ال�شاللت 
الهياأة احلديثة".اأقدم  "الب�شر ذوي  بـ  اأي�شا  ال�شاللة  وت�شمى هذه  له.  املماثلة  ال�شابقة  وال�شاللت  الإن�شانية احلية 

الأحافري اكت�شفت يف اإفريقيا، ودلت على اأن الإن�شان احلديث ظهر  قبل حوايل 100 األف �شنة. ويف فل�شطني اكت�شفت 

�شنة 1933 اأحافري 35 فردا من الأطفال والبالغني، ومت �شبط تاريخ ظهورها منذ حوايل 95 و 105 األف �شنة. 

173 . مايكل كاريذر�ض، مرجع �شابق، �ض. 80-81.
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يدرك  هنا  ال�شامبانزي  كان   واإذا  الف�شيلة.  نف�ض  خ�شائ�ض  من  يكفي  ما  يحمل  اآخر 

اأنه  اإىل نف�ض ف�شيلته، فذلك يعني  اأنه ينتمي  ال�شامبانزي( على  مو�شوع التحفيز )جثة 

"الوعي"  بالنتماء اإىل �شنف من الأفراد. واإذا كان هذا  "وعي"  اأو  "�شعور"  يتوفر على 

يتج�شد من خالل جهاز من النفعالت وردود الأفعال، فمن املمكن كذلك اأن تتعر�ض هذه 

بالأم.  ال�شغري  تعلق  عامل  اأ�شا�شا  ومنها  و�شطية.  عوامل  نتيجة  اختاللت  اإىل  الأخرية 

فقد اأظهرت جتارب هاري هارلو Harry Harlow (1959) على قردة بدون اأمهات، اأن غياب 

�شلوكات غري عادية، على  اإىل  يوؤدي  الأم(  )نتيجة غياب  واملنبهة  املثرية  ال�شروط  بع�ض 

امل�شتوى الذاتي والتفاعلي. لقد اأ�شبحت هذه القردة غريبة يف �شلوكها ويف ا�شتجاباتها مع 

غريها؛ ل متار�ض دورها يف اإطار عالقتها الرتاتبية؛ وينتابها خوف �شديد، كما تلحق الأذى 

بدت  اأمهات،  القردة  وعندما غدت هذه  وبدون هدف.  ب�شكل عدواين  تهاجم  اأو  بنف�شها 

عاجزة عن تربية �شغارها؛ فكانت بع�شها لمبالية جتاههم، ل تر�شعهم ول حتميهم؛ كما 

كانت بع�شها موؤذية ت�شر ب�شغارها حتى املوت اأحيانا. »كل هذه النتائج تدل على اأن النمو 

التي  الطبيعية،  الأحداث  �شل�شلة من  ي�شري يف  القردة  ال�شوي لدى  والنفعايل  الجتماعي 

تبداأ من اإقامة تعلق اآمن بالأم. هذا التعلق يوفر للطفل الثقة التي يحتاج اإليها ل�شتطالع 

مع  التفاعل  طريق  وعن  الأنداد.  مع  عالقات  يف  �شوي  وب�شكل  بكليته  وال�شرتاك  البيئة، 

الأنداد وغريهم يتعلم القرد ال�شغري تدريجيا املهارات ال�شلوكية الالزمة اجتماعيا بكفاءة 

.174zفيما بعد

يرى العديد من الباحثني اأن هناك ا�شتمرارية بني الثدييات الدنيا والإن�شان فيما يخ�ض 

Emerson  (1964) واإمري�شون Schaffer شلوك التعلق العاطفي. فقد تو�شلت درا�شات �شافر�

العاطفي لالأطفال،  التعلق  ثانية حول  بولبي Bowlby (1969) من جهة  واأبحاث  من جهة، 

اإىل نتائج تتفق اإىل حد كبري مع جتارب هارلوHarlow . فكل هوؤلء يتفقون على اأن الأطفال 

يولدون مزودين بحاجة اأولية اإىل التواجد بالقرب من الآخرين. وتظهر هذه احلاجة يف 

عدة اأ�شكال تختلف ح�شب اخل�شائ�ض التكوينية لالأطفال وتاأثري الآخرين، وح�شب املراحل 

النمائية. مما يعني اأن التعلق العاطفي كما در�شه هوؤلء يلعب دورا حا�شما يف منو الكفاءة 

يف  التعلق  هذا  تاأثري  درجة  اأن  والوا�شح  جاردنر.  بلغة  التفاعلي  الذكاء  اأو  الجتماعية، 

الذكاء التفاعلي اأقوى بكثري مما هو  يف القدرات املعرفية الأخرى؛ مما يدل على نوع من 

ال�شتقاللية بني القدرات العقلية، حتى لدى الكائنات دون الإن�شان. ويبني هذا الرتباط بني 

التعلق العاطفي والذكاء التفاعلي كذكاء �شخ�شي اأن الإن�شان ل ي�شبح �شخ�شا اإل من خالل 

 Personnalisation جهد وتدرب م�شتمرين ومتدرجني. مبعنى اأن »هذا الت�شخ�شن التدريجي

174 . حممد عماد الدين ا�شماعيل، مرجع �شابق، �ض. 165-164.
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من  بل  وحده،  الفردي  التطور  داخل  يتحقق  ل  ع�شوه،  الدماغ  يعترب  الذي   ،progressive

خالل الرقي الجتماعي للحياة يف اجتاه اآيل نحو الإن�شان خالل التطور البيولوجي«175. 

فاإذا كان اجلنني الإن�شاين يحمل اإمكانات وراثية متنحه دماغا ميكنه من اأن يكون �شخ�شا، 

فاإن بطء ن�شج هذا الدماغ يجعل البيئة توؤثر فيه ملدة طويلة؛ ذلك اأن »بناء الدماغ يتوا�شل 

خالل �شنوات التطور كلها: فتخطيط الدماغ L'électroencéphalogramme ل ي�شبح عاديا 

اإل حوايل �شن الع�شرين؛ والتكوين الت�شريحي ذاته ل يتم اإل يف �شن ال�شابعة … ويعترب 

الإن�شان الكائن الوحيد الذي يكون ن�شجه بهذا البطء؛ مما ميكن الو�شط، وخا�شة الو�شط 

الجتماعي، من اأن يقوم بدور كبري يف التمرن الدماغي… وهكذا نرى اأن هذه الأن�شنة 

هي �شريورة اجتماعية؛ واأن الطفل الذي ن�شاأ خارج كل ات�شال اإن�شاين �شيعاين من نواق�ض 

خطرية يف الوعي، لأنه لن يتمكن من توظيف اإمكانات دماغه توظيفا �شليما«176. لذلك 

اأن متكن  العقلية  واملعرفة  العاطفية  ال�شليم بني احلاجة  التوازن  تراعي  تربية  �شاأن  فمن 

الدماغ من حتقيق جمموعة من الوظائف التي كانت ممكنة؛ ومنها اكت�شاب الوعي املنعك�ض 

يف طابعه الإن�شاين احلقيقي. عندما يتم التعامل مع الطفل على اأنه لي�ض م�شتبدا ولي�ض 

جمرد �شيئ، يتعلم كذلك اأن ل يجعل من الآخرين  طغاة ول اأ�شياء؛ كما يتعلم»اأن يوؤن�شن 

حاجته حتت املهاديةHypothalamique 177 اإىل الغري يف عاطفة حب اأ�شمى، كموؤ�شر على 

 .178zzone préfrontaleح�شن �شري مقدمة املنطقة اجلبهية

-  تدل كل املوؤ�شرات على اأن الف�شو�ض اجلبهية ت�شكل البنيات الدماغية التي تلعب 

الدور احلا�شم يف خمتلف مظاهر الذكاء ال�شخ�شي التفاعلي179. ت�شتمد املنطقة اجلبهية 

اأهميتها لدى الإن�شان من كونها ت�شكل منطقة اأ�شا�شية يف الق�شرة الدماغية التي توجد يف مخ 

اجلن�ض الب�شري بحجم اأكرب بكثري مما هي عليه لدى اأي نوع من الكائنات الأخرى. وب�شكل 

العواطف، ويف  التحكم يف  تلعبه يف  الذي  الدور  اإىل  الدماغية  الق�شرة  اأهمية  تعود  عام، 

  . 175 Paul Chauchard, op.cit, p. 77.
 . 176Ibid, p. 78-79-84.
177.  الهيبوتالمو�ض اأو ما حتت املهاد جزء حيوي من الدماغ، نظرا لوظائفه املتعددة وات�شالته املعقدة مع اأجزاء 
اأخرى من املخ. ترتبط وظيفته بعمليات التنظيم احلراري وتنظيم العمليات الأي�شية، و�شغط الدم، وله تاأثري اأ�شا�شي 

يف �شلوك اجلوع واجلن�ض واللذة، والنوم واليقظة والتذكر، وال�شلوكات العدوانية والنفعالية.

 . 178Paul Chauchard, op.cit,  p. 86.
 . 179H. gardner,Les intellgences multiples , p. 39.



103

IOó©àŸG äGAÉcòdG

تقدير النفعالت التي تعمل الأميجدال180داخل اجلهاز اللمبي )احلويف( على حتفيزها 

والحتفاظ بها. وبحكم الرتباط بني الأميجدال وق�شرة املخ، فاإن اأي ف�شل بينهما يحدث 

عجزا كبريا يف تقدير اأهمية العواطف. فقد »تبني من بحث على قرود احلياة الربية التي 

ف�شل الت�شال يف دماغها بني الأميجدال وق�شرة املخ… اأن هذه القرود عندما اأعيدت 

مرة اأخرى لتلحق بقطيعها، ا�شتطاعت اأن تقوم باملهام العادية مثل اإطعام نف�شها، وت�شلق 

الأ�شجار. لكن هذه القرود التعي�شة فقدت الإح�شا�ض بالكيفية التي ت�شتجيب بها انفعاليا مع 

القرود الأخرى يف القطيع. وعندما حاول اأحد قرود القطيع التقرب الودي من هذه القرود، 

اأي �شلة مع  اأ�شبحت تعي�ض يف عزلة عن القرود الأخرى متفادية  كانت تفر منه. وهكذا 

اأفراد قطيعها«181. كما بينت درا�شات Roland Myers من املعهد الوطني لل�شحة بالوليات 

املتحدة  (1973, 1968)اأن ا�شتئ�شال مقدمة الف�ض اجلبهي لدى �شغار الرئي�شيات يقل�ض 

العدواين، كما  ال�شلوك  التوا�شل، ويغري  من ا�شتعمال �شحنات الوجه ونربات ال�شوت يف 

  Hyperactivitéيقل�ض من درجة امل�شاركة يف اأن�شطة اللعب، ويوؤدي اإىل الن�شـــــــاط املفـــــرط

غري الهادف182. 

للو�شط  املمثلة  املعلومات  بني  التن�شيق  مركز  )الأمامية(  اجلبهية  الف�شو�ض  ت�شكل 

الداخلي للفرد، واملعلومات املمثلة للو�شط اخلارجي . وهكذا فاأثناء تواجد ال�شخ�ض داخل 

وطبيعة  امل�شيف،  وبني  بينك  يجري  الذي  احلديث  »فاإن  مثال(،  حفل  )مكان  ما  و�شط 

املحادثة التي �شتجريها مع من حولك، �شوف تت�شكل وفقا للعالقات الجتماعية مع هوؤلء 

اأ�شدقاء  كانوا  اإذا  ف�شيكون احلديث معهم خمتلفا عما  كانوا زمالء مهنة،  فاإذا  النا�ض. 

 … تقع  الجتماعي  وال�شبط  الجتماعي  بالتنبه  العمليات اخلا�شة  مثل هذه  حميميني. 

حتت �شيطرة الف�شو�ض الأمامية183z. لذلك فاإن اأي تلف يف هذه الف�شو�ض من �شاأنه اأن 

يوؤدي اإىل ا�شطرابات واختاللت خطرية يف ال�شلوك الجتماعي والعالقات التفاعلية بني 

يوؤثر فيها بدرجة  اأو قد  تاأثريات يف القدرات املعرفية الأخرى،  اأن يحدث  الآخرين، دون 

�شئيلة. وهي واقعة توؤكدها حالت عديدة. ففي �شنة 1968 اأعاد هارلو Harry Harlow و�شف 

حالة معروفة مل�شتخدم قدمي )ا�شمه فينيا�ض Gage Phinéas ( يف ال�شكك احلديدية تعر�ض 

180 . الأميكدال Amygdale اأو النتوء اللوزي بنية من البنيات الثالث املكونة للجهاز احلويف )اللمبي( )بالإ�شافة 
ويرتبط اجلهاز احلويف   .)Hippocampe اآمون  اأو قرن  البحر  Cortexe limbique وح�شان  اللمبي  اللحاء  اإىل 

باأهم البنيات الدماغية بعد ا�شتقباله لل�شيالت الع�شبية من التكوين ال�شبكي . وهو مهياأ لعمليات الدفاع والعدوان 

والهروب )الأميكدال( اأو ال�شرتخاء )ح�شان البحر(. 

181 . دانييل جوملان، الذكاء العاطفي، معطيات �شابقة،�ض. 153.
 . 182H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 271.

183 . كر�شتني متبل، مرجع �شابق، �ض. 55.
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عند  منطقة  من  وخرجت  جمجمته  من  جانبا  اخرتقت  حديدية  قطعة  بوا�شطة  لإ�شابة 

قمة الراأ�ض، فاأ�شيب ب�شكل بالغ يف ف�شو�شه الأمامية. وقد ظلت ذاكرته وقدراته اللغوية 

والإدراكية يف حالة عادية. لكنه اأ�شبح يعاين من ا�شطرابات انفعالية حادة. فقد اأ�شبح 

�شلوكات  يف  اأحيانا  وينغم�ض  اأحدا،  يحرتم  ل  اأطوار)غريبة(،  »ذا  هارلو  يقول  فينيا�ض، 

لاأخالقية فا�شحة، على غري ما اعتاد عليه �شابقا. وكان ل يهتم كثريا بزمالئه. ول يتحمل 

اأي قيود اأو ن�شيحة عندما تتعار�ض مع رغباته. وكان ي�شبح اأحيانا عنيدا باإ�شرار، واأحيانا 

ين�شاق وراء نزواته، ويبدو اأحيانا متمردا. ير�شم خططا للم�شتقبل، ثم �شرعان ما يتخلى 

الذين  املر�شى  اأن  اأخرى  درا�شات  اأكدت  كما  اأف�شل«184.  له  تبدو  اأخرى  لري�شم  عنها، 

اأ�شيبوا بتلف يف هذه الف�شو�ض يجدون �شعوبة يف فهم احلالة النفعالية للمتكلم املت�شمنة 

يف نربة �شوته، بالرغم من قدرتهم على الفهم اجليد للكلمات185. وهذا يبني مرة اأخرى 

ا�شتقالل الذكاء اللغوي عن الذكاء التفاعلي، لأن اإ�شابة الن�شف الأمين للمخ ل يوؤدي اإىل 

عجز ملحوظ يف القدرات اللغوية، مثلما يحدث يف حالة تلف الن�شف الأي�شر. كل ذلك يدفع 

اإىل التاأكيد على اأن الن�شف الأمين يلعب دورا حا�شما يف اإ�شفاء التنغيم العاطفي املنا�شب 

على طريقة الكالم186. بالإ�شافة اإىل ذلك، توجد يف حالت اأخرى اأخطر »اأنواع خمتلفة 

من التغريات النفعالية حتدث يف احلالت املر�شية التي ت�شيب الف�شو�ض الأمامية. فقد 

والعزوف  للمواقف  ال�شتجابة  والالمبالة، وعدم  التبلد  املر�شى حالة من  لبع�ض  حتدث 

عنها. وقد جتد لدى البع�ض الآخر اكتئابا واآلية يف الت�شرفات وميال اإىل العزلة و�شيطرة 

لالأفكار ال�شلبية على تفكريهم. ومن ال�شعب دفعهم اإىل ال�شرتاك يف اأي اأن�شطة غري تلك 

التي ميار�شونها ب�شورة اآلية. ومن ال�شعب للغاية التعامل مع مثل هوؤلء املر�شى لكونهم 

�شديدي الإحجام عن ال�شرتاك يف اأي نوع من الن�شاط«187.       

-  لقد متت درا�شة و�شعية املعرفة ال�شخ�شية لدى عينات مر�شية كثرية. وبالرغم 

من عدم وجود حالت املعتوهني النابغني ممن يتوفرون على م�شتوى راق ومتميز من الوعي 

"�شوية"ـ فهناك متالزمات  اأن كل وعي بالذات يقت�شي وجود �شخ�شية  ـ باعتبار  بالذات 

معرفة  اأو  الآخرين  معرفة  منو  يف  خطرية  ا�شطرابات  اإىل  توؤدي  ل  اأمرا�ض   syndromes

L’e 184 . عن كر�شتني متبل، مرجع �شابق، �ض. 202. وهي حالة تعر�ض لها اأي�شا Antonio Damasio يف كتابه -
.(1994)     reur de Descartes

185 . دانييل جوملان، مرجع �شابق، �ض.151.
186 . نف�ض املرجع، �ض. 100-101.

187 . كر�شتني متبل، مرجع �شابق، �ض. 203.
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 ,Le syndrome de Down العقلي، كمتالزمة داون188  التخلف  اأ�شكال  ذاتهم. ففي بع�ض 

تظل القدرة على اإقامة عالقات اجتماعية حقيقية مع الآخرين �شليمة، على الأقل مقارنة 

مع القدرات املعرفية املبا�شرة، كاللغة واملنطق. ويف بع�ض ال�شطرابات، كالتي توجد لدى 

ومقا�شد  دوافع  مع  التفاعل  من  عالية  بدرجة  الفرد  يحتفظ  ال�شيكوباتية،  ال�شخ�شيات 

الآخرين، بدون اأن يظهر باملقابل ح�شا�شية م�شابهة جتاه م�شاعره ودوافعه اخلا�شة189؛ 

اأي اأن ال�شيكوباتيني يجمعون بني اجلاذبية ال�شخ�شية والتجرد التام عن اأي �شعور بالندم، 

املر�شى  اأجريت على عينات من  ب�شعة190. وهناك درا�شات  الأمر بجرائم  تعلق  لو  حتى 

الزهامير  مر�شى  فلدى  ال�شخ�شية.  املعرفة  حول  اإ�شافية  معلومات  لنا  تقدم  اأن  ميكن 

Alzheimer يوجد تدهور بالغ يف القدرات احلا�شوبية، خا�شة يف املجال الف�شائي واملنطقي 

واللغوي. ومع ذلك يتابع املري�ض عالجه ب�شكل جيد، ويتوفر على �شلوك اجتماعي منا�شب 

واأن  �شبق  التي  الأخطاء  عن  با�شتمرار  اعتذاره  املري�ض  يبدي  كما  التفاعلي(.  )الذكاء 

ف�شله يف  وقلق على  با�شطرابه،  ولديه وعي  بتقل�ض قدراته؛  ي�شعر  وكاأنه  ويبدو  ارتكبها؛ 

مواجهة امل�شاكل )الذكاء الذاتي(. ويف�شر جاردنر ذلك بكون الف�شو�ض اجلبهية للمري�ض 

تظل �شليمة خالل املراحل الأوىل من اإ�شابته، ذلك اأن الزهامير ي�شيب يف الواقع املناطق 

اخللفية من الدماغ ب�شكل اأكرث حدة191. يف مقابل ذلك يوؤدي مر�ض بيك Pick 192الناجت 

وهناك  الجتماعي193.  للتوافق  و�شريع  مفاجئ  فقدان  اإىل  اجلبهية  املناطق  اإ�شابة  عن 

حالت اأخرى تبني متيز الذكاءين ال�شخ�شيني؛ اإذ يوجد اأ�شخا�ض ممن تظهر لديهم معرفة 

اإظهار هذه املعرفة،  اأن تكون لهم القدرة على  مبكرة وراقية مب�شاعرهم  اخلا�شة، دون 

اأو توظيفها اأثناء ا�شتجاباتهم اأمام الآخرين194. وهناك حالت غري ذلك �شنعر�شها يف 

الفقرة اخلا�شة بالذكاء الذاتي. ولكن يبدو من خالل هذه احلالت اأن املعطيات البيولوجية 

188 .  ت�شوه جيني يتميز بكروموزم ثالث ي�شاف اإىل الزوج ال�شبغي 21. يتميز املر�شى يف هذه املتالزمة بق�شر 
وامتالء القامة، مع تفلطح وا�شح يف موؤخرة اجلمجمة، وات�شاع امل�شافة بني العينني. مع تخلف عقلي �شديد يف غالب 

الأحيان.

 . 189H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 275.

190 .  جوملان، �ض. 159.
191 . H. gardner, op.cit, p.275.
192 .  يتميز مر�ض بيك Pick ب�شمور اأو غياب منو متمو�شع ب�شكل حمدود يف املنطقة اجلبهية ال�شدغية، دون اأن 
 (1892-1904) Pick مي�ض اجلزء اخللفي من الف�ض ال�شدغي، وخا�شة مناطق اللغة. ويرجع الإ�شم اإىل العامل

 Onari الذي قام بو�شف ودرا�شة هذه احلالة املر�شية. اأما الرتكيبات الت�شريحية العيادية للمر�ض فقد اأبرزها كل من

و Spatz �شنة 1926.  

193 . H. gardner, Les intelligences multiples, p.39.
 . 194H. gardner, op.cit, p. 27.
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حول هذين الذكاءين غري كافية؛ كما اأن درجة عدم تفنيدها اأقل مما هي يف الذكاءات 

اأنه لإجناز اكت�شافات حا�شمة حول كل من الذكاءين يجب  الأخرى. لذلك يوؤكد جاردنر 

الأ�ش�ض  و�شوحا  اأكرث  ب�شكل  تربز  اأن  �شاأنها  من  كافية  ومالحظات  دقيقة  قيا�شات  و�شع 

الع�شبية واملظاهر الباثولوجية لكل ذكاء.    

-  �شواء تعلق الأمر بالذكاء الذاتي اأو الذكاء التفاعلي، فاإن اأ�شا�ض ت�شكلهما هو العالقة 

بني الوليد واحلا�شن، الذي يكون غالبا هو الأم. وكانت هذه العالقة مو�شوعا لدرا�شات 

 (1989) Trevarthen &  Logotheti شيكولوجية وا�شعة. وقد قام كل من تريفارتن ولوجوثيتي�

اأنه  اإىل  الأول، وخل�شا  بالطفل يف عامه  املتعلقة  الدرا�شات  تلك  بتلخي�ض قدر كبري من 

"اآخر"  وروؤية  �شماع  طريق  عن  مبا�شر  ترابط  حتقيق  الولدة  حديثي  الأطفال  اإمكان  يف 

الر�شيع  يظهر  كما  عليه.  والربت  اجل�شد  بتالم�ض  الإح�شا�ض  وبوا�شطة  معه،  متعاطف 

تعبريات واإمياءات وحركات متوافقة مع الطرف الآخر الودود املتعاطف معه. ويف بحثهما 

تاأثري اأثر التوا�شل بالعني، تو�شل الباحثان اإىل وجود قدرة لدى الطفل على حماكاة حركات 

العينني والفم. وهو �شكل من الذاتية امل�شرتكة الأولية، اأي وعي �شخ�ض ب�شخ�ض يف بداياته 

"الذات + الآخر".  اأن يتوفر عقليا على تنظيم ثنائي من  الأوىل. ويفيد منو مخ الر�شيع 

التنظيم  التي يعرب عنها الطرف الآخر195. هذا  امل�شاعر  للتوا�شل مع  وهو تنظيم يهيوؤه 

الداخلي هو الذي يجعل التعلق الآمن بالأم اأو احلا�شن "الأر�ض ال�شلبة" ال�شامنة لكل 

منو لحق. »هذا التعلق يوفر للطفل الثقة التي يحتاج اإليها ل�شتطالع البيئة، وال�شرتاك 

بكليته، وب�شكل �شوي يف عالقاته مع اآخرين. وعن طريق التفاعل مع هوؤلء الآخرين �شواء 

من الأنداد اأم من الكبار يتعلم الطفل تدريجيا املهارات ال�شلوكية الالزمة اجتماعيا، بكفاءة 

فيما بعد196z. ومن املمكن اعتبار هذه العالقة امتدادا لعالقة بيولوجية �شابقة؛ اأي عالقة 

اجلنني برحم اأمه. لذلك تعترب اخلربات املوؤملة التي يعي�شها املولود يف مرحلة املهد كنتيجة 

لنتقاله من احلياة داخل "الرحم البيولوجي" اإىل احلياة داخل "الرحم الجتماعي"197. 

واإذا كان املولود يح�ض باملثريات التي ي�شتقبلها من الو�شط اجلديد، فاإن اإح�شا�شاته تظل 

اإيقاع  التي متيز  ال�شرعة  بحكم  لكن  املعريف.  الإدراك  م�شتوى  اإىل  ترقى  ول  بدون معنى 

اإعطاء معنى ملدركات حميطه198. فمنذ  النمو يف هذه املرحلة فاإنه يتمكن تدريجيا من 

الأ�شهر الأوىل يكت�شب الر�شيع القدرة على التمييز بني الأفراد الذين يحيطون به، وتقليد 

195 . عن مايكل كاريذر�ض، مرجع �شابق، �ض. 92-91.
196 . حممد عماد الدين ا�شماعيل، مرجع �شابق، �ض. 181.

البي�شاء،  الدار  النجاح اجلديدة،  الرتبية، مطبعة  الطفل، من�شورات جملة علوم  �شيكولوجية  اأوزي،  اأحمد   .  197
1998، �ض. 92.

198 . املرجع ال�شابق، �ض. 96- 97.
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تعبريات وجوههم؛ فيفرق بني اأبيه واأمه، واأبويه عن الغرباء؛ بني تعبريات الأ�شى اأو الغ�شب 

�شياقات  اأو  جتارب  اأو  معينني  باأفراد  النفعالت  خمتلف  يربط  كما  ال�شارة؛  والتعبريات 

اأن  اإىل  ـ  كورنيل(  بجامعة  الطب  بكلية  النف�ض  )عامل  ـ   Daniel Stern تو�شل  لقد  خا�شة. 

معهن،  اللعب  اأثناء  املكتئبات يف  اأمهاتهم  �شورة  يعك�شون  اأ�شهر  ثالثة  »الأطفال يف عمر 

التلقائي  واهتمامهم  ف�شولهم  كثريا  ويقل  واحلزن.  الغ�شب  انفعالت  من  املزيد  باإظهار 

الوجوه  بني  التمييز  على  القدرة  منو  اأما  املكتئبات«199.  غري  الأمهات  باأطفال  باملقارنة 

املاألوفة )كوجه اأمه( وغري املاألوفة )التي يطيل فيها النظر( فيبداأ يف ال�شهر الرابع تقريبا. 

اأما التمييز بني النفعالت، فقد اأو�شحت درا�شات La barbe واآخرين )1976( »اأن الوليد 

ي�شتطيع ابتداء من ال�شهر الرابع اأن مييز النفعالت التي تظهرها تغريات الوجه الب�شري. 

فهو يف هذا ال�شهر يطيل النظر اإىل الوجوه املعربة بالفرح، اأكرث مما يفعل بالن�شبة للوجوه 

اأن  يكت�شب عن طريق اخلربة  قد  الوليد  فاإن  الن�شق  نف�ض  املحايدة…وعلى  اأو  الغا�شبة 

يالطفه،  اأو  يحمله  كاأن  يبت�شم،  عندما  احلا�شن  من  �شارة  ا�شتجابة  يك�شب  اأن  باإمكانه 

اأو يحادثه»200. كما يت�شكل لدى الطفل تعاطف خا�ض عند �شماعه لبكاء طفل اآخر. بل 

تو�شلت بع�ض الدرا�شات حول التعاطف اإىل اأن »الأطفال ـ واقعيا ـ ي�شعرون منذ اليوم الأول 

لولدتهم بالتوتر عند �شماع طفل اآخر يبكي، وهذا ما يعتربه البع�ض ا�شتجابة متثل التمهيد 

املبكر للتعاطف. وقد وجد املخت�شون يف علم نف�ض النمو اأن الأطفال ي�شعرون بالنزعاج 

التعاطفي حتى قبل اأن يدركوا متاما اأنهم موجودون وحدهم بعيدا عن غريهم. وحتى بعد 

ج غريهم، كما لو اأنه اإزعاج لهم، فينخرطون  مولدهم ب�شهور قليلة، يكون رد فعلهم، ملا ُيزعمَ

يف البكاء اإذا راأوا دموع طفل اآخر«201. اإنها اأوىل عالمات معرفة الغري. 

يف الفرتة ما بعد ال�شنتني يتلقى الطفل من و�شطه الثقايف نظاما من الرموز والتاأويالت 

الأدوار  خمتلف  ي�شتك�شف  حيث  الآخرين؛  وجتارب  لتجاربه  معنى  اإعطاء  من  ميكنه 

الجتماعية من خالل الكالم واللعب والر�شم…اإلخ. اإذا كان الطفل يف املرحلة ال�شابقة 

يتلقى انفعالت وم�شاعر الآخرين عرب حركات اأو اإمياءات ج�شدهم، فاإنه يتمكن، بوا�شطة 

اكت�شابه للرموز اللغوية يف هذه املرحلة، من اأن يتوا�شل مع الآخرين يف الجتاهني: يتعرف 

وم�شاعره.  رغباته  بحقيقة  الآخرين  ف  رِّ وُيعمَ بينها،  فيما  ومييز  م�شاعرهم  حقيقة  على 

وعلى خالف بياجيه الذي يجعل التمركز الذاتي خا�شية هذه املرحلة، يرى فيكوت�شكي اأنه 

بالرغم من كون  لغة الطفل تكون موجهة اإىل نف�شه، فذلك ل يعني اأنها جمردة من طابعها 

199 . دانييل جوملان، مرجع �شابق، �ض. 150.
200 . حممد عماد الدين ا�شماعيل، مرجع �شابق، �ض. 146-147.

201 . دانييل جوملان، مرجع �شابق، �ض. 145.
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الجتماعي؛ لأن الطفل يبدو وكاأنه يجعل من نف�شه ذاتا م�شتمعة متفهمة ب�شكل حميمي.  

وتتجلى قدرات الطفل التفاعلية يف اأ�شكال اللعب التي ميار�شها. ففي اللعب الإيهامي يقوم 

اأو تفاعال بني �شخ�شني: الأم  باأدوار الآخرين، خا�شة الأدوار التي تتطلب عالقة  الطفل 

والر�شيع، الطبيب واملري�ض، ال�شرطي والل�ض، املدر�ض والتلميذ…اإلخ. وهي اأدوار متكن 

الطفل من اختبار اأمناط ال�شلوك الجتماعي املالئمة لكل موقف. وبعد ال�شنة الثالثة ميار�ض 

الطفل اللعب التمثيلي اأو ال�شو�شيودرامي. وهكذا »فاللعب الذي كان جمرد ت�شور اأو تظاهر 

بالإتيان باأفعال غري حقيقية ي�شبح الآن اأن�شاقا معقدة من الأفعال اأو الأدوار املتبادلة بني 

الطور  هذا  الأدوار…يف  لتلك  الالزمة  التمثيلية  للمواد  عبقريا  واإبداعا  ورفاقه،  الطفل 

تعبريا عن  التي يجد فيها  واملواقف  ال�شخ�شيات  باإبداع  الطفل  يقوم  التمثيلي  اللعب  من 

م�شاعره الداخلية202z. ولعل اأهم مظهر للذكاء التفاعلي يف هذا ال�شنف من اللعب يتمثل 

يف قدرة الطفل على القيام باأدوار من�شجمة متاما مع ما تتطلبه اأدوار الطفل الآخر، زميله 

اأن الطفل يقوم عفويا بالدور املتوقع  يف اللعب. وتتم العملية بالتناوب بينهما؛ مما يعني 

منه يف اإطار عالقات اللعب، والتي تعترب �شورة م�شغرة للعالقات الجتماعية.  عالوة على 

ما �شبق، يتمكن طفل هذه املرحلة من الربط بني �شلوكه واحلالت والتجارب ال�شخ�شية 

لالأ�شخا�ض الآخرين؛ فيميز بني الإيجابي وال�شلبي؛ بني ما ي�شبب القلق وما يحدث الأمل؛ 

بني ما يرغب وما ل يرغب فيه الآخرون. لذلك »فاإن طفل هذه املرحلة، اإذ يقدر متاما مدى 

 .203zاعتماده على والديه، فاإنه يكون ح�شا�شا ب�شكل خا�ض للعالقة العاطفية بينه وبينهم

واإذا كان الأطفال قبل ال�شنة الثانية يتعاطفون من خالل حماكاة معاناة الآخرين ج�شميا، 

ففي �شنتهم الثانية والن�شف »يبداأ تقليدهم ملعاناة الآخرين يخفت �شيئا ف�شيئا، ويدركون 

اأن اآلم الغري تختلف عن اآلمهم. والأف�شل لهم اأن يخففوا عنهم بدل من تقليدهم…عند 

هذه املرحلة من العمر، التي ي�شب فيها الأطفال عن الطوق، يبداأ ظهور الختالف بينهم 

 .204zيف ح�شا�شيتهم الكاملة بالن�شبة ل�شطرابات غريهم النفعالية

مع فرتة متدر�شه يقيم الطفل عالقات اأكرث مرونة مع الآخرين. ويتوفر على ت�شور 

معني حول معيار الت�شرف باملثل؛ حيث يكون يف مقدوره اإدراك الأ�شياء من منظور الآخرين. 

التمييز بني وجهة  الطفل  اإمكان  الذات، ما دام يف  التمركز حول  بالتايل نزعة  وتتقل�ض 

اإمكانه ربط  ات�شع، ي�شبح يف  اأن جمال عالقاته قد  الآخرين. وبحكم  نظره ووجهة نظر 

عالقات �شداقة مع الآخرين واملحافظة عليها، والوعي ب�شرورة احرتام املعايري ال�شائدة. 

يبدو الطفل هنا كمبدع اجتماعي. واملالحظ اأنه يف الفرتة املمتدة من بداية التمدر�ض اإىل 

202 . حممد عماد الدين ا�شماعيل، مرجع �شابق، �ض . 315.
203 . املرجع ال�شابق، �ض . 247. 

204 . دانييل جوملان، مرجع �شابق، �ض. 146.
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الآخرين؛  بدوافع  الوعي  تزداد درجة احل�شا�شية الجتماعية. كما يحتد  املراهقة،  بداية 

وي�شبح فقدان �شديق اأمرا مزعجا. وي�شعى الطفل كذلك اإىل ا�شتثمار جزء من طاقته يف 

احتالل مكانة بني اأ�شدقائه. وتبدو احلياة مزعجة بالن�شبة للذين يتعر�شون لالإق�شاء، اأو 

حزينة بالن�شبة للذين يحتلون مكانة متوا�شعة داخل اجلماعة. لذلك يخ�ش�ض الطفل وقتا 

كبريا يف التفكري يف العالقات التفاعلية. وميكن اأن ي�شعر بالوحدة اإذا مل يكن قادرا على 

خلق عالقات فعالة مع الأفراد الآخرين205.

اإذا كانت اأزمة الهوية موؤ�شرا اأ�شا�شيا يف مرحلة املراهقة، فاإن مظاهر هذه الأزمة، 

يتجلى  التفاعلي.  الذكاء  تندرج يف جمال  التعامل معها تك�شف عن قدرات  وكذا كيفيات 

اهتمام املراهق بهويته يف عزمه واإ�شراره على نزع اعرتاف الآخرين بها وحتقيق مكانة 

لها �شمن بقية الذوات الجتماعية الأخرى206. وهو يف تفاعله مع غريه ل يوؤ�ش�ض عالقاته 

على املكافاآت املادية، بقدر ما يوؤ�ش�شها على الدعم النف�شي اأو التفهم املعنوي الذي يتلقاه 

من الآخرين؛ لذلك مييل اإىل الأ�شدقاء الذين يقدرونه اعتبارا لأفكاره وح�شا�شيته، ولي�ض 

ويف خ�شم هذه  مادية.  عليه من مميزات  يتوفر  ملا  اأو  اجل�شدية،  ملوؤهالته  اعتبارا  فقط 

العملية يظهر املراهق ح�شا�شية قوية جتاه الدوافع واملخاوف والرغبات اخلفية التي تنعك�ض 

يف �شلوكات الآخرين. كما ميكن اأن تظهر احلاجة اإىل تاأكيد الذات من خالل اأن�شطة يبدو 

فيها الكثري من مظاهر العناد والرف�ض والتحدي. والواقع اأنه �شلوك »يجب اعتباره و�شيلة 

من و�شائل تعبري املراهق عن تكوين ذاته وهويته امل�شتقلة. وهو اأمر ينبغي يف احلقيقة اأن 

 .207zن�شفق له ونفرح؛ لأن معناه ميالد كينونة جديدة تختلف عنا، وت�شتطيع ال�شتقالل

بع�ض  كانت  اإذا  التفاعلي؟  مظهره  يف  بالذات  الوعي  ت�شكل  تف�شري  ميكن  كيف   

بالذات،  الوعي  امل�شتقلة يف  الذات  لدور  اأهمية كربى  اأعطت  ال�شيكولوجية قد  النظريات 

الوعي  هذا  ت�شكيل  يف  الآخرون  يلعبه  الذي  بالدور  اهتمت  اأخرى  نظر  وجهات  فهناك 

جمموعة  اأو  من"ذوات"،  جمموعة  وكاأنه  دائما  الفرد  يبدو  احلالة  هذه  يف  بالذات208. 

 . 205H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 261.
206 . اأحمد اأوزي، املراهق والعالقات املدر�شية، من�شورات علوم الرتبية، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�شاء، 

2000، �ض. 49.
207 . الرجع ال�شابق، �ض. 118.

 Maine de 208 . ن�شتح�شر هنا النتقادات التي وجهها هرني فالون للعديد من الفال�شفة )منهم مني دي بريان

اأمر فردي يف جوهره. ويذهب  اأن الوعي بالذات هو  Biran ( وعلماء النف�ض )وعلى راأ�شهم بياجيه( الذين يرون 
فالون اإىل اأن الآخر ي�شارك الذات دائما يف حياتها النف�شية، �شواء يف احلالت العادية اأو املر�شية. اإذ بدون الآخر 

تظل الذات ناق�شة، باعتبار اأن املولود حمروم منذ البداية من التما�شك الداخليو ال�شيء الذي يحتم يف كل حلظة 

 Henri Wallon,«Le role de l'Autre dans la conscience de Moi », The Egyptian .تدخل وتاأثري الآخر

                                                                          Journal of psychology, vol 2, june 1946, N°1, p. 214-226.
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من اأ�شخا�ض يعك�شون ال�شياق الذي يوجدون فيه يف حلظة معينة. يعترب ال�شخ�ض يف هذا 

املنظور ككرثة من الأقنعة املتباينة التي ت�شتعمل ح�شب احلاجة وال�شياق، دون اأن يكون لأي 

بالذات متمركزا على املعرفة  الوعي  القناع الآخر. وهنا يكون  اأولوية على  اأية  قناع منها 

التفاعلية بالأ�شا�ض. والوا�شح اأن هذا املنظور ي�شود يف حقول علم الجتماع وعلم النف�ض 

والأدوار  وال�شياق  الو�شط  لعوامل  ال�شلوك  ت�شكيل  يف  الأولوية  تعطي  كحقول  الجتماعي، 

الجتماعية209.        

التي  والآليات  العمليات  م�شتوى  على  البع�ض  بع�شها  عن  الن�شبي  متيزها  رغم    -

ت�شتغل وفقها، فاإن معظم الذكاءات ت�شتدعي بع�شها البع�ض على م�شتوى املمار�شة اليومية 

باخل�شو�ض. وهو اأمر ينطبق ب�شكل قوي على الذكاءين ال�شخ�شيني: اإننا »بقدر ما نكون 

الآخرين… م�شاعر  قراءة  على  قادرين  نكون  واإدراكها،  م�شاعرنا  تقبل  على  قادرين 

عرب  اإذا  بالرتباك  ي�شعرون  م�شاعرهم،  عن  التعبري  على  القدرة  الفاقدون  واملر�شى 

الآخرون لهم عن م�شاعرهم نحوهم«210. 

املكونات  ر�شد  املمكن  من  الذكاءين،  بني  "الالحم"  الواقعي  البعد  هذا  رغم  لكن 

بيرت  قدمه  الذي  بالت�شنيف  نبداأ  اأن  وميكن  ذكاء.  كل  متيز  التي  الأ�شا�شية  والعمليات 

الفكري  للنهج  والتابع   Yale ييل  بجامعة  ال�شيكولوجي  )العامل   Peter Salovay �شالوفاي 

جلاردنر( حول اأنواع الذكاء ال�شخ�شي الذي قدمه جاردنر، والذي ي�شمل خم�شة جمالت 

اأ�شا�شية: الوعي بالنف�ض ومعرفة العواطف من طرف الذات؛ اإدارة العواطف لتكون مالئمة؛ 

حتفيز النف�ض اأو توجيه العواطف لتكون يف خدمة هدف ما )وهي جمالت الذكاء الذاتي(. 

الذكاء  جمايل  )وهما  الإن�شانية  العالقات  وتوجيه  الآخرين؛  عواطف  على  التعرف  ثم 

التفاعلي(211. اأما جاردنر وهات�ض Howard Gardner & Thomas Hatch فيعتمدان ت�شنيفا 

مهارات:  اأو  مكونات  اأربع  لي�شمل  ال�شابق(،  الت�شنيف  )ويحتوي  التفاعلي  للذكاء  اأو�شع 

التحليل الجتماعي؛ وتنظيم املجموعات؛ واحللول التفاو�شية؛ والعالقات ال�شخ�شية212.   

1ـ  يتحدد املجال الأول للذكاء التفاعليـ  يف ت�شنيف Peter Salovayـ  يف القدرة 

 .Empathie "على التعرف على م�شاعر الآخرين, اأو "التقم�ض الوجداين" اأو "التعاطف

كما  والأبوة.  وال�شيا�شة  والإدارة  كالتجارة  احلياة؛  جمالت  جميع  يف  متار�ض  قدرة  وهي 

توجد عند الروائيني يف و�شف لل�شخو�ض الروائية. وي�شمل هذا املجال، يف ت�شنيف جاردنر 

 . 209H. gardner, op.cit, p. 264.
210 . جوملان، مرجع �شابق، �ض. 142-143.

211 . املرجع ال�شابق، �ض. 69-68.
212 . نف�ض املرجع، �ض. 172- 173.
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اكت�شاف  على  كقدرة  الجتماعي  التحليل  يف  اأولهما  يتمثل  اثنني:  مكونني  على  وهات�ض، 

م�شاعر الآخرين بنوع من احلد�ض النافذ الذي ميكن من معرفة اهتماماتهم وم�شاعرهم 

التفاعلية يف  القدرة  مثال على هذه  الطفلة جودي  وتعترب حالة  دوافعهم.  والتعرف على 

�شكلها املتميز والفائق عند الأطفال. كانت جودي تلميذة يف �شنتها الرابعة يف رو�شة اأطفال 

الذي يديره جاردنر.   Project Spectrum واملواهب  القدرات  لتحليل  الطيف  تطبق م�شروع 

وقد اأظهرت جودي مهارتها يف الذكاء التفاعلي اأثناء اختبار حول مدى الإدراك الجتماعي 

عند الأطفال، طلب فيه من هوؤلء و�شع كل طفل زميل لهم يف املكان الذي ينا�شب رغبته 

يف اللعب، وو�شع كل طفل و بنت مع املجموعة التي يرغبان اللعب معها. وكانت النتيجة اأن 

جودي متكنت من و�شع كل طفل يف ركنه املنا�شب، ومع جماعة اللعب املنا�شبة له ب�شكل 

دقيق وبارع.  كانت »جودي يف احلقيقة مراقبة دقيقة للقواعد الجتماعية التي ميار�شها 

النافذة  ب�شريتها  خالل  من  باأقرانها  دراية  اأكرثهم  كانت  بل  الف�شل،  اأطفال  زمالوؤها 

ممتازة  اجتماعية  خريطة  لديها  اأن  جودي  دقة  الدفينة…اأظهرت  الآخرين  مل�شاعر 

لأطفال ف�شلها، ف�شال عن م�شتوى الإدراك احل�شي غري العادي بالن�شبة لطفلة يف الرابعة 

من عمرها«213. ويبدو من خالل هذه احلالة اأن القدرة على التعرف على م�شاعر الآخرين 

اأ�شا�شا  ل تتج�شد فقط يف قراءة عواطفهم وانفعالتهم من خالل الكلمات املنطوقة، بل 

عرب حد�ض التلميحات والإ�شارات والإمياءات واحلركات ورنات ال�شوت. وهكذا »عندما 

ل تتفق كلمات �شخ�ض مع ما حتمله نغمة �شوته اأو اإمياءته، اأو اأي قناة تعبريية اأخرى غري 

منطوقة، تظهر حقيقة عواطفه يف الكيفية التي يقول بها �شيئا ما، اأكرث من ال�شيء نف�شه 

الذي يقوله. ومثل هذه الر�شائل النفعالية، مثل القلق يف نربة �شوت اإن�شان، اأو الإثارة يف 

�شرعة اإمياءته، نفهمها نحن لاإراديا، دون انتباه معني اإىل طبيعة الر�شالة. فنحن ن�شتجيب 

�شيكولوجية  درا�شات  توؤكدها  وهي ظاهرة  ا�شتقبال �شمنيا«214.  بب�شاطة  ون�شتقبلها  لها 

Robert Rosenthal  )من جامعة هارفارد(  عديدة؛ اأهمها الدرا�شة التي قام بها روزنتال 

اأوردها جوملان ـ من خالل تطبيقه لختبار التعاطف )PONS)215، حيث طلب من  ـ كما 

�شيدة  عنها  تعرب  التي  النفعالت  من  �شل�شلة  لر�شد  فيديو  اأ�شرطة  متابعة  مفحو�شني 

بطرق غري لفظية. وتو�شلت الدرا�شة اإىل وجود قدرة لدى الأ�شخا�ض على قراءة الر�شائل 

العاطفية غري املقروءة.

على  كقدرة  ال�شخ�شية  العالقات  يف  فيتمثل  التفاعلي  الذكاء  يف  الثاين  املكون  اأما 

213 . دانييل جوملان، مرجع �شابق، �ض. 59.
214 . نف�ض املرجع، �ض. 145.

Profil of Nonverbal Sensibility = PONS . 215 = اختبار احل�شا�شية غري اللفظية.
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تتواجد  قدرة  وهي  الأن�شطة.  يف  وم�شاركتهم  الآخرين  مع  والإيجابي  الفعال  التوا�شل 

باخل�شو�ض لدى فئات الأزواج والأ�شدقاء واملدر�شني ومدراء املوؤ�ش�شات وال�شركات الذين 

مثال   Roger روجر  الطفل  حالة  وتعترب  الآخرين.  مع  التفاعل  يف  متميزة  كفاءات  يبدون 

على تفوق هذه القدرة التفاعلية عند الأطفال. ملا راأى روجر زميله م�شتلقيا على الأر�ض 

بعدما تعرثت قدمه وجرحت ركبته، توقف وحده عن اجلري ـ من بني زمالئه ـ لإنقاذ زميله 

اجلريح. ويف مالحظاته حول الطفل روجر » يرى هات�ض Hatch )زميل جاردنر( اأن الطفل 

روجر هو وحده الذي اأظهر مهارة غري عادية يف التعرف على م�شاعر اأقرانه، واأقام معهم 

الذي  وهو وحده  ريجي.  زميله  واأمل  ورطة  الذي لحظ  ومرنة. هو وحده  �شريعة  عالقات 

حاول موا�شاته، حتى لو كان كل ما ي�شتطيعه هو دعك ركبته. ومثل هذه الإمياءة ال�شغرية 

تدل على موهبة يف اإقامة �شلة بينه وبني الآخرين«216.   

2 ـ  اأما املجال الثاين للذكاء التفاعلي ـ يف ت�شنيف Peter Salovay ـ فيتمثل يف القدرة 

ون�شج  بتوفر  اإل  الراقي  �شكلها  تتحقق يف  ل  الإن�شانية، وهي قدرة  العالقات  توجيه  على 

مهارة معرفة الآخرين )الذكاء التفاعلي( والتحكم يف النف�ض )الذكاء الذاتي(. وي�شمل 

هذا املجال، يف ت�شنيف جاردنر وهات�ض، على مكونني اثنني: يتمثل اأولهما يف مهارة تنظيم 

املجموعات والتن�شيق بني جهود اأفرادها؛ وهي مهارة يتميز بها منتجو وخمرجو الأعمال 

امل�شرحية، والزعماء الع�شكريون وروؤ�شاء املنظمات وروؤ�شاء الفرق الريا�شية. ويتجلى املكون 

الثاين يف موهبة احللول التفاو�شية التي تهدف احلد من املنازعات اأو تفادي وقوعها اأو 

معاجلتها؛؛ وتوجد لدى و�شطاء التحكيم وامل�شوؤولني على عقد ال�شفقات، واملتفوقني من 

ال�شما�شرة واملديرين التنفيذيني والديبلوما�شيني. ولعل من اأهم العمليات التي تك�شف عن 

هاتني املوهبتني تلك املتعلقة بقدرة الفرد على التعبري البارع والناجح عن م�شاعره وفق 

اآليات وقواعد تختلف كيفياتها ح�شب الثقافات: ـ اآلية التقليل اأو اإخفاء التعبري عن نوع من 

امل�شاعر يف ح�شور منط من النا�ض. ـ اآلية ت�شخيم امل�شاعر اأو املبالغة  يف التعبري عنها. ـ 

اآلية ا�شتبدال التعبري عن �شعور ما ب�شعور اآخر. ومن �شاأن كل هذه الآليات اأن ت�شفي على 

امل�شاعر قوة التاأثري والوقع يف الآخرين217. ومثلما اأن التعرف على م�شاعر الآخرين يقوم 

على التقاط الإ�شارات الجتماعية، فاإن القدرة على توجيه العالقات الإن�شانية من خالل 

الآخرين. وبحكم  للتاأثري يف  العاطفية  الإ�شارات  اإر�شال  بدوره على  يقوم  الناجح  التعبري 

اأن التفاعل بني �شخ�شني ل يكون متكافئا من حيث درجة تاأثري اأحدهما يف الآخر، فالذي 

يحدث اأنه »عندما يتفاعل �شخ�شان معا، تنتقل احلالة النف�شية من ال�شخ�ض الأكرث قوة يف 

216 . دانييل جوملان، مرجع �شابق، �ض. .172
217 . املرجع ال�شابق، �ض. 167-166.
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التعبري عن م�شاعره اإىل ال�شخ�ض الآخر الأكرث �شلبية«218. ويعترب التنا�شق املتزامن بني 

حركات الطرفني موؤ�شرا اأ�شا�شيا لنتقال احلالة النف�شية من الذات اإىل الآخر )مثلما هو 

ب اأو يهز راأ�شه لل�شخ�ض املتلكم يف حلظات معينة من حديثه؛  الأمر عندما يتحرك املخاطمَ

اأو عندما ي�شفق اجلمهور بعد ارتفاع اأو تغري نربة �شوت الزعيم ال�شيا�شي …(. واملتوفر 

على كفاءات اجتماعية )كالذي يجيد فن احلديث ح�شب اآليات التعبري( هو الذي ي�شكل 

م�شدر النفعالت املنتقلة اإىل الطرف الآخر الذي ي�شتقبل فعل التاأثري. وميكن جت�شيد هذا 

التنا�شق من خالل مالحظة التزامن الذي يح�شل دائما بني املر�شل وامل�شتقبل. ول �شك اأن 

التمكن من هذه العملية من طرف بع�ض الفئات يجعل التاأثري يف اجلماعات وتوجيهها على 

درجة عالية من الفعالية. وقد »اأظهرت الدرا�شات التي اأجريت على الف�شول الدرا�شية، اأنه 

بقدر ما يكون التنا�شق احلركي متقاربا بني املدر�ض والطالب، ي�شعر كل منهما جتاه الآخر 

بالود وال�شعادة، واحلما�شة والهتمام، والتفاعل ال�شهل. وعموما فاإن تزامن التفاعل بني 

النا�ض يعني اأن هوؤلء الأ�شخا�ض ي�شعرون باحلب جتاه بع�شهم البع�ض…ويرى كا�شيوبو 

Casioppo اأن اأحد العوامل املوؤثرة يف التفاعل بني النا�ض هو مدى الدقة التي يتم بها هذا 

التزامن العاطفي بينهم«219.

اإن   .  Cognitiveاملعرفية املقاربة  كعمليات من خالل  املكونات  درا�شة هذه  هل ميكن 

الذكاء  املقاربة يف درا�شة  ـ مازالوا يف معزف عن اعتماد هذه  ـ ح�شب جاردنر  الباحثني 

ال�شخ�شي ب�شكل عام. ولعل ال�شبب يرجع اإىل اعتبار اأن الوعي بالذات لدى الإن�شان ـ الذي 

ي�شكل مفتاح هذا الذكاء ـ  قد حتقق يف اأرقى درجات تطوره وجناحه، واجته نحو اكت�شاح 

اإل  املو�شوع.  ح�شا�شية  كانت  هنا  ومن  عليها.  وال�شيطرة  الأخرى  "اجلزئية"  الذكاءات 

اأن ذلك ـ ح�شب جاردنر ـ ل ميكن اأن يكون مربرا للعزوف عن درا�شته علميا؛ ولي�ض من 

املعلومات.  اإىل قدرات ملعاجلة  نهاية املطاف  يوؤول يف  اإن كل ذكاء  القيام بذلك.  املتعذر 

�شرورية  قدرة  وهي  اخلارج.  اإىل  موجهة  معلومات  معاجلة  على  قدرة  التفاعلي  والذكاء 

للوجود الإن�شاين، ك�شرورة معرفة الأ�شياء والأ�شوات وامل�شاهد واحلركات )يف الذكاءات 

الأخرى(. ودرا�شتها كقدرة على معاجة املعلومات يتاأ�ش�ض على اعتبارهاـ  اأولـ  ت�شكل مكونا 

اأ�شكال  تتخذ  ـ  ثانيا  ـ  اأنها  وبحكم  ؛  الإن�شانية  العقلية  الذخرية  اأو  امل�شتودع  مكونات  من 

وكيفيات قابلة للمقارنة بني خمتلف ثقافات العامل220. واإذا كنا قد اأبرزنا جمموعة من 

على  كقدرة  التفاعلي  الذكاء  واختالل  وا�شتغال  ومنو  تطور  كيفية  تعك�ض  التي  املظاهر 

218 . نف�ض املرجع، �ض. 169.

219 . نف�ض املرجع، �ض. 171.
 . 220H. gardner, Les formes de l’intelligence, p. 254.
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معاجلة املعلومات من وجهة نظر جاردنر ب�شكل خا�ض، فهناك من العلماء والباحثني من 

هذه  همفري  نيكول  النف�ض  عامل  و�شف  لقد  حم�شة.  حا�شوبية  قدرة  الذكاء  هذا  اعترب 

احلا�شوبية  منظومتها  من  مظاهر  اأبرز  كما  الجتماعي"،  "العقل  اأو  بـالذكاء  القدرة 

كان  والتقدير،  التفكري  من  الأخرية  هذه  تتمكن  لكي  اإذ  الجتماعية؛  الرئي�شيات  لدى 

»لبد اأن يكون بو�شعها تقدير نتائج �شلوكها، وتقدير ال�شلوك املحتمل من الآخرين، وكذا 

تقدير ميزان املكا�شب واخل�شائر. ويجري كل هذا يف �شياق يكون فيه الدليل على �شدق 

تقديراتها، دليال �شريع الزوال وغام�شا ومتقلبا، ولو ب�شبب ت�شرفاتها هي نف�شها. وهاهنا 

يف مثل هذه احلالة تقرتن "املهارة الجتماعية" بالفكر اأو العقل221z. ومن املمكن ـ من 

خالل املنظور املعريف ـ تاأ�شي�ض هذه القدرات على املنطق الأويل للكائن احلي القائم ـ لدى 

ـ على �شرورة املحافظة على البقاء يف عامل يتطلب يف نف�ض الوقت ا�شتخدام  احليوانات 

وا�شرتتيجيات التعاون )امل�شاركة  ا�شرتاتيجيات التناف�ض )اخلداع واحليل والهروب…( 

التطور  ج�شدتا  نتيجتني  الأويل  الأ�شا�شي  املنطق  هذا  عن  ترتب  وقد  والت�شامن…(. 

الكبري الذي ح�شل يف  منو دماغ الرئي�شيات العليا: متثلت الأوىل يف �شرورة اتخاذ قرار 

�شرورة  وهي  الفرار…(.  اأو  الهجوم  الرتاجع،  اأو  )املتابعة  الأفعال  من  جمموعة  اأمام 

طورت قدرات الت�شنيف والتقدير والتوقع وجعلتها تلعب دورها احلا�شم. ومتثلت النتيجة 

الثانية يف تنفيذ الفعل الذي مت انتقاوؤه واختياره )بعد اتخاذ القرار(، داخل و�شط تفر�ض 

اإكراهاته الزمانية واملكانية توظيف قدرات حركية من اأجل ربح رهان احلياة222. وعلى 

مدى التطور»ن�شا بال�شرورة تنوع يف العالقات بني الأ�شخا�ض، وهو التنوع الذي ن�شلم باأنه 

ب�شري عن يقني. لقد ظهرت ا�شتعدادات عائلية خمتلفة، وعالقات اإنتاج وعالقات تبادل 

دائمة بني قوى �شيا�شية، وهيمنة من خارج الع�شرية، وقدرة على مزيد من التالعب بهذه 

الإمكانيات عن طريق الكالم. ون�شاأ هناك ما ميكن و�شفه بقدرة كل �شخ�ض على الدخول 

اأ�شكال كثرية من العالقات، وا�شطناع عالقات جديدة، واأ�شكال جديدة للحياة«223.  يف 

ال�شببية  اأخرى من العالقات  اأمناط  التاريخ  الأ�شكال ظهرت عرب  ومع ظهور وتطور هذه 

)ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية( الوا�شحة بني النا�ض، وطرائق جديدة يف التفكري 

والعمل والتاأثري )يف الطبيعة ويف اأنف�شهم والآخرين(. وميكن اليوم مالحظة هذه العالقة 

ال�شببية الجتماعية يف كل املجتمعات وال�شياقات الثقافية. وبذلك اأ�شبح الذكاء التفاعلي 

يكت�شي مظاهر اأخرى اأكرث تعقيدا يف املجالت الجتماعية )تنظيم اجلماعات( وال�شيا�شية 

221 .  عن مايكل كاريذر�ض، مرجع �شابق، �ض. .73
  . 222 David Rudrauf, «Éprouver pour apprendre», Science & vie, (hors série :Les secrets 
de l’intelligence), N°222, Mars 2003, p. 84-85.

223 .  مايكل كاريذر�ض، مرجع �شابق، �ض. 83-82.
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)التفاو�ض والديبلوما�شية( والقت�شادية )املعامالت واملفاو�شات(.            

ويتبني من جممل ما �شبق اأن الذكاء التفاعلي هو مبثابة "املادة اخلام" )يف الأ�شول 

اأ�شكالها  اليوم  الثقافات  وتعطيها  قدميا،  التاريخ  اأعطاها  التي  البيولوجية(  التطورية 

قابلة  قدرة  والثقايف(  )البيولوجي  امل�شتويني  على  الذكاء  هذا  يظل  وبالتايل  و�شورها. 

للو�شف والتحليل واملقارنة من منظور معاجلة املعلومات.  

الأ�شول  يف  بعمق  يتجذر  خام"  كـ"مادة  التفاعلي  الذكاء  اأن  من  بالرغم  هكذا    -

بني  ومظاهره  ت�شكله  حيث  من  ودالة  مهمة  اختالفات  على  الوقوف  فيمكن  البيولوجية، 

عرب  اخلام"  "املادة  تلك  تاأويل  و�شائل  الفرد  متنح  التي  هي  الثقافة  اإن  واأخرى.  ثقافة 

اأن�شاقها الرمزية والدللية. واإذا كانت القدرة على معرفة الذات والتمييز بني م�شاعرها 

)الذكاء الذاتي( والتعرف على الآخرين وتوجيه العالقات الإن�شانية )الذكاء التفاعلي( 

كفاءة تظهر يف �شلوكات فردية، فاإن اجلماعة هي التي تقدم املنظومة املرجعية الأ�شا�شية 

وخطاطات التاأويل ال�شرورية لهذه الكفاءة. ويف غياب جماعة متنح الفرد هذه اخلطاطات 

لن يتمكن هذا الأخري حتى من اكت�شاف ذاته كـ"�شخ�ض"، كما هو ال�شاأن يف حالة الأطفال 

املتوح�شني. 

ولإبراز دور ال�شياقات الثقافية ـ من خالل اأنظمتها الرمزية اخلا�شة بها ـ يف اإ�شفاء 

اأن  بديهية  من  النطالق  ميكن  ال�شخ�شيني،  الذكاءين  من  ذكاء  لكل  املتميز  الطابع 

الإن�شان يعي�ض يف عامل من املعاين:»يحيى الفرد منذ ولدته يف بيئة م�شحونة بالدللت: 

الأ�شخا�ض  فلكل  وكذلك  وال�شتخدام.  لال�شتغال  وقواعد  وظائف  يدركها  التي  فلالأ�شياء 

الذين يقابلهم مواقع واأدوار، ووظائف اجتماعية وم�شوؤوليات. اأي اأن العامل الذي ي�شتقبله 

اإمنا مطبوع بالقواعد واملعايري. وتبعا لذلك، باملعاين والدللت، اأو بتعبري ثان بالتعليمات 

اأفعاله  والنظم. واإن الفرد ميتلك هذه الدللت وهو ي�شيغ ما يخت�ض منها به، بوا�شطة 

ون�شاطاته؛ اإنها القوالب النموذجية 224zStéreotipes. وعلى �شوء ذلك ميكن القول باأن لكل 

�شياق ثقايف طريقته اخلا�شة يف ت�شكيل وعي الأ�شخا�ض بذواتهم، ويف تكوين طباع متكيفة 

يف نف�ض الوقت مع مظاهر احلياة اخلا�شة والداخلية، ومع املظاهر العامة اخلارجية التي 

توجه وتنظم عالقة الفرد مع اجلماعة. مما يعني اأن كل ثقافة تتعامل بطريقة اأو باأخرى 

الأنرثوبولوجية  الدرا�شات  وتفيدنا  التفاعلي.  الذكاء  ومطالب  الذاتي  الذكاء  مطالب  مع 

بني  وامل�شاحلة  التوازن  حتقيق  يف  املجتمعات  تعتمدها  التي  الكيفيات  تربز  مبعطيات 

  Cliffort Geertz وتقدم درا�شات الأنرثوبولوجي الذكاءين داخل خمتلف حالت "الذات". 

املوؤ�ش�شة اجلامعية  نظري جاهل،  ترجمة  والت�شال،  ال�شلطة  اجلماعة؛  موران,  ا.  ليفيك،  د.  هوغ،  .  ج.ب.   224
للدرا�شات والن�شر والتوزيع، بريوت، 1991، �ض. 45-34.
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(1975( مناذج ثقافية لهذه الذكاءات ال�شخ�شية.   

)جنوب  جاوة  �شكان  لدى    Geertz لحظ  املا�شي،  القرن  من  اخلم�شينيات  يف 

من  كبري  عدد  لدى  مثلها  ن�شادف  اأن  ميكن  بالذات،  ورا�شخة  دائمة  عناية  اأندوني�شيا( 

املثقفني الأوربيني. فبف�شل اهتمامهم العام بالق�شايا الفل�شفية ُيظهر �شكان جاوة اهتماما 

ملحوظا باملكونات ال�شخ�شية. فكل �شخ�ض بالن�شبة لهم يحمل منطني متعار�شني: يتولد 

التجربة  اأنهم يف�شلون يف  مبعنى  و"اخلارج".  التعار�ض بني"الداخل"  عن  الأول  النمط 

الإن�شانية ـ كما هو ماألوف يف الغرب ـ  بني جمال ال�شعور الداخلي؛ اأي تيار ال�شعور الذاتي 

الأفعال  اأي  اخلارجي"؛  "العامل  وجمال  جهة،  من  مبا�شرة  ذاته  ال�شخ�ض  يدركه  الذي 

اخلارجية واحلركات والو�شعيات واخلطابات التي تتحقق اأثناء عملية التوا�شل من جهة 

اأخرى. ول يت�شور �شكان جاوة هذه الأوجه اإل كمجالت يجب اأن تكون معزولة ومنف�شلة 

ب�شكل وا�شح و�شريح. اأما النمط الثاين من التعار�ض فيقع بني "اخلال�ض" و"املتح�شر" 

�شكان جاوة  ويبذل  اأخرى.  من جهة  "اخل�شن"  اأو  املتح�شر"  "غري  و"الفظ"  من جهة، 

ق�شارى جهدهم للو�شول يف نف�ض الوقت اإىل النمط "اخلال�ض" و"املتح�شر" على ال�شعيد 

واملرا�شيم  الآداب  بوا�شطة  اخلارجي  ال�شعيد  وعلى  الديني؛  التهذيب  بوا�شطة  الداخلي 

الجتماعية. وينتج عن ذلك يف نهاية املطاف ت�شور للذات موزع اإىل "ن�شف يحمل م�شاعر 

بدون حركات" و"ن�شف يقوم بحركات بدون م�شاعر"؛ وكاأن هناك عاملني منف�شلني على 

اإن�شان جاوة التعامل معهما بطريقة اأو باأخرى من خالل ج�شده واأثناء حياته اليومية: عامل 

يفر�ض  هكذا  العينية225.  ال�شلوكات  من  خارجي  وعامل  الهادئة،  النفعالت  من  داخلي 

ال�شياق الثقايف جلاوة جمالني متميزين ومنف�شلني يعتربان وجهني من املعرفة ال�شخ�شية، 

ويتطلبان حتقيق نوع من التوازن من طرف الأفراد بكيفية اأو باأخرى. 

ويف اأوا�شط ال�شتينيات،قام Geertz بدرا�شة على جمتمع مدينة �شفرو املغربية كمدينة 

وميار�شون  واليهود(  والرببر  )العرب  متباينة  اأ�شول  من  الأفراد  ينحدر  حيث  �شغرية، 

وظائف متعددة، وينتمون اإىل م�شتويات اقت�شادية و�شرائح اجتماعية خمتلفة. ولرمبا من 

رمزية  اأداة  املغاربة  تبنى  املختلطة  الرتكيبة  هذه  مثل  داخل  الأفراد  ُغفلية  تعوي�ض  اأجل 

الفرد  متيز  كعالمة  "الن�شبة"  ت�شمى  متبادل،  ب�شكل  البع�ض  بع�شهم  هوية  من  للتحقق 

التي ينحدر  ات�شعت اجلماعة  وكلما  التي ينحدر منها226.  اأو اجلماعة  باملنطقة  وتربطه 

 . 225H. gardner, op.cit, p. 280.
226 .  يذهب يحيى ابن �شليمان اإىل اأن طريقة الن�شبة اأو النت�شاب اإىل جمموعة ب�شرية اأو جغرافية كانت �شائدة يف 
املا�شي كتعريف متم ل�شم الفرد قبل اإدخال احلالة املدنية. ورغم ذلك فهي طريقة مازالت �شائدة اإىل اليوم. يحيى 

ابن �شليمان، نحن املغاربة، دار الغرب الإ�شالمي، بريوت، 1985، �ض. 51-50.
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منها الفرد )من الدوار اإىل الفخذ، اإىل القبيلة، اإىل حلف قبائل، اإىل جمموعة الأحالف 

لت�شتعمل كو�شيلة يتعرف بها الأ�شخا�ض على بع�شهم  القبلية( تغريت وات�شعت "ن�شبته"، 

البع�ض. وت�شكل هذه الأداة عن�شرا اأ�شا�شيا يف جمموع حياة املغاربة؛ باعتبار اأن املجتمع 

املغربي يتميز بخا�شية جوهرية تقوم يف التمييز ال�شارم بني ال�شخ�ض اخل�شو�شي )احلياة 

الف�شاء  اأن  الف�شل  هذا  مظاهر  ومن  العامة(.  )احلياة  العمومي  وال�شخ�ض  اخلا�شة( 

التجارية  واملحالت  الت�شوق  فناء  يوجد  حيث   ( للق�شبة  واملرن  ال�شاخب  الف�شيف�شائي 

واحلرفية …( مف�شول ب�شكل وا�شح عن حميمية امل�شاغل ال�شخ�شية للفرد. مبعنى اأن 

املغاربة مييزون، وب�شكل دقيق، ال�شياقات التي ينف�شل النا�ض داخلها عن بع�شهم البع�ض 

)كالزواج والعبادة والرتبية( عن ال�شياقات الأكرث عمومية )كالعمل، ال�شداقة، والتجارة( 

حيث يحر�شون على خمتلف اأ�شكال الروابط مع الأفراد الآخرين. كما يتفاعل النا�ض مع 

بع�شهم البع�ض من خالل ت�شنيفات �شعبية توؤول دللتها اإىل مناطق جغرافية، ويف�شلون 

ال�شخ�شية داخل حميمية م�شاكنهم وم�شاجدهم.  هكذا �شكل نظام  ال�شتمتاع بحياتهم 

نعوت  عن  عبارة  هي  ب�شيغ  بع�شهم  على  داخله  الأ�شخا�ض  يتعرف  ح�شنا  "الن�شبة" 
يفرت�ض اأن تكون مالزمة لهم، ويحافظ على درجة عالية من متا�شك عالقاتهم العملية يف 

الأماكن العمومية. مبعنى اأن ال�شياق الثقايف املغربي ي�شمح لالأ�شخا�ض مبمار�شة فرديتهم 

كاأفراد داخل جمال العالقات الجتماعية، من حيث اأن كل ما هو حمدد يف هذا املجال يتم 

من خالل �شريورات التفاعل الجتماعي، دون اأن تذوب الذات اأو تفقد فرديتها، مادامت 

ال�شياق  ي�شمح  وبذلك  واملعزولة227.  احلميمية  الأن�شطة  من  اآخر  ح�شن  داخل  م�شونة 

الثقايف املغربي عزل جمموعة مهمة من مظاهر احلياة داخل الدائرة اخلا�شة، مع اإعطاء 

هام�ض كبري من احلرية للتفاعالت التي تتم يف الف�شاءات العامة. اإنه �شياق يعنى يف نف�ض 

الوقت بالذكاء الذاتي والذكاء التفاعلي، دون اأن يتداخل الإثنان يف كيان واحد مندمج. 

يبدو من خالل هذه ال�شياقني الثقافيني )جمتمع جاوة واملجتمع املغربي ـ و�شنقف على 

ال�شياق الياباين يف حديثنا عن الذكاء الذاتي( اأن هناك كيفيات متعددة يف حتقيق التوازن 

ثقايف يف  �شياق  كل  ال�شعب جرد خ�شو�شيات  كان من  واإذا  ال�شخ�شيني.  الذكاءين  بني 

تعامله مع هذين الذكاءين، فمن املمكن مع ذلك اعتماد ت�شنيفات وفق موؤ�شرات اأو معايري 

معينة. ويف هذا الإطار ميكن توظيف التمييز الفيزيائي بني مفهومي ومنظوري "الذرة" 

و"احلقل" من اأجل احلديث عن منوذجني جمردين للمجتمعات. ففي جمتمع "الذرات" 

particules، يعترب الفرد كيانا م�شتقال يف اتخاذ مبادراته وتقرير م�شريه، ويظل املجتمع 

خلفية ثانوية لدعم املبادرة الفردية. اأما يف جمتمع "احلقل" فيوجد مركز الهتمام والقوة 

 . 227H. gardner, op.cit, p.281-282
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وال�شبط يف متناول الآخرين، اأو يف متناول املجتمع ككل. وبابتعاده عن الهتمام بال�شخ�ض 

الفردي )باأهدافه اخلا�شة واإرادته وخماوفه( ي�شع جمتمع احلقل نف�شه يف عمق الو�شط 

الذي يوجد فيه الفرد، بل ويحل حمله لي�شكل القوة املحددة واملوجهة حلياة الفرد، وكف�شاء 

تتخذ فيه القرارات العملية نيابة عن الفرد الذي ُيدفع دفعا اإىل القبول مب�شريه. ويبدو ـ 

ح�شب جاردنر ـ اأن كل املجتمعات التقليدية، وحتى املجتمعات املعا�شرة غري الغربية، تعري 

مع ن�شبة �شئيلة وحمددة من حرية الختيار يف حركة  جل اهتمامها اإىل عوامل "احلقل"، 

"الذرة" الفردية. فعند املاوريني مثال بنيوزيالندا، تتحدد هوية الفرد من خالل مكانته 
املتوارثة وعالقاته داخل اجلماعة. وخارج جماعته ل يعترب املاوري �شخ�شا. بل اإن م�شاعر 

كما  خارجية.  لقوى  نتاج  وكاأنها  اإليها  ينظر  بل  الداخل،  من  ت�شدر  ل  وال�شرور  املعاناة 

ميار�ض "احلقل" تاأثريه بقوة على حياة الفرد الغجري؛ ذلك اأنه »اإذا عدنا اإىل املقابلة بني 

املجتمع ذي الطابع اجلماعي واملجتمع ذي الطابع الفرداين، لحظنا اأن املهم عند الغجر 

ال�شخ�شية. ويف خالل  يتعار�ض مع اخليارات  قانون املجموعة  واأن  هو غايات املجموعة، 

عالقات الآباء بالأبناء تكون رابطة الفرد باملجموعة على ح�شاب النمو الفردي«228. ويف 

جمتمعات تقليدية اأخرى ل يتم العرتاف بقيمة الفرد اإل بقدر ما يرتبط ب�شلفه وبجماعته، 

ومبا يقدم من خدمات اإن�شانية تنم عن نكران الذات؛ »فالديانة الزاندية)مثال( تقوم على 

تقدي�ض الإن�شان الجتماعي. اأي اأن الفرد ي�شبح مقد�شا منذ الوقت الذي ي�شبح فيه قادرا 

على اإمداد الإن�شانية بروافد اإن�شانية. فهو يكت�شب �شفة التقدي�ض طاملا اأ�شبح اأبا اأو اأما، 

وتظل العالقة املقد�شة قائمة بني الآباء والأبناء يف �شل�شلة مت�شلة ما ات�شلت احلياة…

اأ�شالفه هي  كذلك فاإن العالقة ال�شخ�شية، العالقة الدموية التي تربط بني الفرد وروح 

عالقة حميمية، وعالقة ذاتية ولي�شت مو�شوعية. وهي عالقة الظن بها اأن يكون قوامها 

الرحمة واحلنان والرعاية اأ�شال، لأنها نابعة عن عاطفة الأبوة الرحيمة«229.      

التي  ال�شخ�شية  باملظاهر  الهتمام  يف  خمتلفة  ثقافية  كيفيات  هناك  العموم  وعلى 

الق�شوى  التنمية  تتطلب  التي  الجتماعية  وبالأدوار  معينة،  مكانة  الفرد  على  ت�شفي 

للذكاءين، ح�شب معايري متيز كل ثقافة. وعلى �شبيل املثال، اإذا كان الزعيم ال�شيا�شي اأو 

الذكاء  ي�شتعملون مظاهر معينة من  الغربية،  املجتمعات  امل�شرحي، يف  الفنان  اأو  الديني 

228 . جان �شارل برتييه، }تن�شئة الطفل الغجري اجتماعياz، يف عبدالوهاب بوحديبة (اإ�شراف)، مرجع �شابق، �ض. 
.24

(اإعداد  لوي�ض كامل مليكة  الأزانديz، يف يف  وال�شلوك الجتماعي عند  الغيبي  }التفكري  الدين �شابر،  229 . حميى 
وتن�شيق وتقدمي)، مرجع �شابق، �ض. 193-192.
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التفاعلي، ففي �شياقات ثقافية اأخرى توجد فئات مغايرة تقابلها، مثل العرافني والكهنة230 

واحلكواتيني و�شاردي احلكايات واملغامرات231…اإلخ، ممن يتوفرون كذلك على دراية 

وا�شعة بحقل التفكري االتفاعلي. واإذا كان املجتمع الغربي قد اأجنب يف الذكاء التفاعلي 

روجرز Carl Rogers (1902-1987) الذي اأ�ش�ض العالج النف�شي على توظيف املري�ض لعالقته 

مع املعالج، و�شك�شبري Shakespeare  (1564-1616) وبالزاك Balzac (1799-1850) اأو كيت�ض

Keats (1795-1821)، وممن توفرت لديهم القدرة على اأن يتمثلوا �شخ�شيات الآخرين، واأن 

نف�ض  يتوفر على  اأخرى يوجد من  اأنه يف جمتمعات  املوؤكد  اأنف�شهم مكانهم، فمن  ي�شعوا 

املواهب وميار�ض نف�ض الأدوار وفق اأن�شاق رمزية ثقافية خا�شة.

اأحمد خليل، م�شمون  العربي؛ خليل  النزاعات واحلكم يف اخل�شومات يف املجتمع  الكهنة يف حل  230 . حول دور 
الأ�شطورة يف الفكر العربي، دار الطليعة، بريوت، 1980، �ض. 79.

231 .  ميكن الإ�شارة هنا مثال بع�ض الطقو�ض الحتفالية املغربية ، وخا�شة اأنواع احللقة التي تهدف اإمتاع املتفرج 
واإ�شحاكه بطرائف قد ل تخلو من فوائد اأخرى؛ ح�شن بحرواي، امل�شرح املغربي، بحث يف الأ�شول ال�شو�شيوثقافية، 

املركز الثقايف العربي، الدارالبي�شاء، 1994، �ض.�ض. 30-23.
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ا لذكــاء الذاتــي

الب�شيط  م�شتواه  يف  يتمثل  لل�شخ�ض.  الداخلية  املظاهر  نحو  الذاتي  الذكاء  يتجه 

الب�شيطة،  الذاتية  وامليول  والنفعالت  امل�شاعر  خمتلف  بني   التمييز  على  القدرة  يف  يف 

اأو بوجودها منف�شلة وم�شتقلة  والتعبري عنها وربطها بتجاربها اخلا�شة، والوعي بالذات 

عن الآخرين. كما يظهر، يف م�شتواه املعقد، يف اإبراز القدرة على الرتكيز، وتقدير الذات 

اإىل تطويرها،  اأهمية فرادتها ومتيزها، وال�شعي نحو اكت�شاب الكفاءات الهادفة  واعتبار 

وحتديد وفهم خمتلف املوؤثرات يف �شلوكها وتاأثرياتها يف عالقتها بالآخرين. اأما يف م�شتوى 

التمكن فيتجلى هذا الذكاء يف القدرة على التحكم يف النفعالت وامل�شاعر وامليول الذاتية، 

كو�شيلة  الأخرية  هذه  وتوظيف  خمتلفة،  رمزية  �شفرات  اأو  قواعد  خالل  من  والتعبري 

املعتقدات  وفح�ض  و�شرب  الذات،  باأ�شئلة  والهتمام  الذاتي،  ل�شلوكه  الفرد  وتوجيه  لفهم 

والت�شورات والقيم والأهداف ال�شخ�شية، والوعي با�شتعمال ال�شريورات الفكرية اخلا�شة 

من  يتمكن  الذي  الروائي  لدى  الذكاء  هذا  مثل  ويوجد  ال�شعبة.  الو�شعيات  مواجهة  يف 

ا�شتبطان ذاته وو�شف م�شاعره؛ ولدى العميل اأو املعالج  الذي يتو�شل اإىل معرفة عميقة 

الآخرين  لتزويد  جتاربه  من  العرب  ي�شتمد  الذي  احلكيم  ال�شيخ  ولدى  العاطفية؛  بحياته 

بها.

للعامل احلي، داخل م�شهد ثابت، كائنات لها درجات  لنا ال�شورة احلالية  -  »ُتربز 

متفاوتة الغنى من احلياة النف�شية ومن الوعي، بحكم تزايد منو مراكزها الع�شبية العليا…

اإنه ت�شاعد اآيل…نحو مزيد من الوعي والتفكري«232. على اأ�شا�ض هذا الت�شاعد يف �شلم 

التطور يعتقد علماء النف�ض املقارن باأنه ميكن العثور لدى حيوانات اأخرى على اأ�شكال ب�شيطة 

من مظاهر وثيقة الرتباط  باخل�شو�شية الإن�شانية. ومن اأهم تلك املظاهر الوعي بالذات 

اأ�شكال  على  تتوفر  العليا  الثدييات  اأن  اإىل  يذهب  وهناك من  ال�شخ�شي.  للذكاء  كمفتاح 

الإن�شان هو  اأن  واإذا بدا  اأويل بدائي.  بالذات يف �شكل  الوعي  الوعي، بل ومن  بدائية من 

فلعل ال�شبب  الكائن الوحيد الذي متكن من انتزاع نف�شه من و�شطه وا�شتعمال كلمة "اأنا"، 

يرجع اإىل كونه متكن من خلق نظام رمزي لغوي مكنه من التعرف على ذاته؛ »واأحد الدلئل 

املراآة.  ا�شتجابتها لنعكا�ض �شورتها يف  بالذات لدى احليوانات  الوعي  القوية على درجة 

فبع�ض القردة والكالب والقطط، بل والطيور، عندما تواجه �شورتها يف املراآة ت�شتجيب 

ولو للحظة كما لو كانت ترى كائنا حقيقيا اآخر من نوعها. ولقد وجد اأن تلك ال�شتجابة 

 . 232Paul Chauchard, op.cit, p. 88-89.
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تتناق�ض مبرور الوقت لدى كافة احليوانات ما عدا ال�شامبانزي  )والإن�شان(…ولوحظت 

ا�شتجابات ال�شامبانزي لو�شع الأ�شباغ على وجوهها بعد اأن تعودت على روؤية �شورتها يف 

املراآة. فقد اأظهرت اهتماما بجلودها بعد اأن تفح�شت �شورتها املنعك�شة واأخذت تتح�ش�ض 

املكان امللون. وي�شري هذا على ما يبدو اإىل وعي حمدد بالذات من جانب احليوانات، اإذ اأنها 

عرفت اأن ما تنظر اإليه يف املراآة اإمنا هو �شورة لها.«233. 

بالفرد  الهتمام  اإىل عامل  التفاعلي  الذكاء  تطور  اأ�شول  اأرجع  قد  كان جاردنر  اإذا 

ملدة طويلة اأثناء الطفولة، وعامل ن�شاط ال�شيد على اأ�شا�ض امل�شاركة اجلماعية، فهو يوؤكد 

ـ  على وجود �شعوبة تتعلق بندرة  ـ بالن�شبة لالأ�شول التطورية للذكاء الذاتي يف حد ذاته 

اأ�شول هذا الذكاء. يفيد  املعطيات العلمية. ومع ذلك فهناك موؤ�شران تطوريان يف�شران 

اأحدهما اأن تطور معرفة الذات كوحدة منف�شلة ارتبط بقدرة الكائنات على اإعالء الإ�شباع 

اخلال�ض للدوافع الغريزية. فاملالحظ اأن القدرة على معرفة الذات ل تتوفر لدى الكائنات 

متفاوتة  وبدرجات  ـ  تتوفر  بل  البقاء؛  اأجل  ال�شراع من  ينح�شر وجودها يف جمرد  التي 

ا�شتطالعية  اأن�شطة  ومتار�ض  طويلة  ملدة  تعي�ض  التي  الكائنات  لدى  التطورـ  �شلم  ووفق 

وا�شتك�شافية. اأما العامل الثاين فيتمثل يف دور ا�شتعمال اللغة كنظام رمزي �شائد يف تطور 

ورقي تنوع الذكاء الذاتي. مما يعني اأن وجود موؤ�شرات "ال�شخ�شية" يغدو اأكرث احتمال 

 .capacités proto-symboliques234 بدائية  رمزية  قدرات  على  تتوفر  التي  الكائنات  لدى 

اإىل �شكلها ال�شوتي املتميز جعل الذكاء  اللغة من �شكلها النفعايل الأويل  ولذلك فتطور 

الذاتي يتطور ويرتقي من م�شتوى التعرف الب�شيط على الذات اإىل م�شتوى ترميز املعرفة 

بالذات. واإذا كنا جنهل ماكان عليه وعي اأ�شالف الب�شر البدائدين، فاإن التطور املوؤن�شن 

L’évolution humanisante جعل الإن�شان احلقيقي235، )الذي اهتم باملوتى وبالفن املقد�ض( 

يف نقطة كانت معها اإمكانية الوعي والتفكري وال�شيطرة على الذات �شئيلة جدا؛ باعتبار اأن 

القدرة على التعبري اللفظي كانت يف حالة بدائية قريبة من الإ�شارات احليوانية، اأي بدون 

متميزة236.  األفاظ  بدون  توجد  اأن  املمكن  يكن من  والتي مل  باطنية حقيقية،  لغة  وجود 

واإذا كان الإن�شان قد اكت�شب �شخ�شيته احلقيقية املت�شامية عن الفعل واملتحكمة يف الفكر 

233 . جون تايلر، عقول امل�شتقبل، معطيات �شابقة، �ض. 219 ـ 220.
 . 234H. gardner, op.cit, p.268.

235 . املق�شود هنا بالإن�شان احلقيقي Homme véritable هو نوعا الإن�شان املفكر Homo sapiens الذي ظهر 
األف �شنة. وقبلهما كان هناك   320  000 واإن�شان نيادرتال الذي ظهر  قبل حواي  األف �شنة،   300  000 قبل حوايل 

- Homme m اأما الإن�شان احلديث   .Homo erectus Homo habilis، ثم الإن�شان املنت�شب   الإن�شان املاهر
derneفقد كان ظهوره قبل حوايل 000 100األف �شنة.

 . 236Paul Chauchard, op.cit,  p. 90.
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اأ�شبحت  لالإن�شان  بالن�شبة  الكلمة  اللغوي، فالأن  الرتميز  بوا�شطة  امللفوظة  الأنا  بوا�شطة 

كيانا م�شتقال، وف�شلت الأنا عن واقع اجل�شد237. 

اإذا كان الأ�شل التطوري للذكاءين ال�شخ�شني )الذاتي والتفاعلي( من الق�شايا التي 

كانت يف �شلب اهتمام العديد من الباحثني يف مراحل ما قبل التاريخ الإن�شاين، فاإن عامل 

الإحاثة جريي�شونHarry Jerison (1973)  قام بو�شع متييز وا�شح بني منطني من الإدراك؛ 

اإدراك الأفراد الآخرين واإدراك الذات. واإذا كان اإدراك الآخرين داخل اأدوارهم الجتماعية 

يتم على م�شتوى تنظيم النماذج الثابتة لل�شلوك )اأي يتم عندما تت�شكل الأفعال النعكا�شية 

ـ  ـ ح�شب جريي�شون  بالتايل  الكائن الع�شوي(، ويوجد  العايل داخل ذخرية  ذات امل�شتوى 

لدى العديد من املجموعات احليوانية، فاإن اإدرك الذات ـ بالعك�ض من ذلك ـ  يعترب منوا 

املعرفة  اأن  ذلك  الواقعي؛  العامل  داخل  "مو�شوعات"  خلق  على  لقدرة  خال�شا  اإن�شانيا 

بالذات  تنبني على اأ�شا�ض القدرات الت�شورية لالإن�شان، والتي متكنه من خلق مناذج حول 

حقل  يف  م�شافة  قيمة  ذات  ظاهرة  الذات  معرفة  على  القدرة  ت�شبح  وبذلك  نف�شه238. 

الظواهر التي يعي�شها الإن�شان، ويهتم بها ويدر�شها يف اأ�شكالها العادية واملر�شية.    

دورا حا�شما  تلعب  اجلبهية  الف�شو�ض  اأن  على  ـ  �شابقا  راأينا  كما  ـ  املعطيات  تدل   -

اأ�شا�شية يف الق�شرة  البنيات التي ت�شكل منطقة  يف خمتلف مظاهر الوعي بالذات. فهذه 

الدماغية تلعب دورا حا�شما يف التحكم يف العواطف وتقدير النفعالت التي يعمل اجلهاز 

الأميجدال حتفز  اإذا كانت  الأميجدال على حتفيزها. وهكذا  اللمبي)احلويف(، وخا�شة 

اأكرث عقالنية ي�شحح  فعل  برد  ي�شمح  املخ  اآخر من  فهناك»جزء  املندفعة،  الأفعال  ردود 

النفعال املندفع. ويبدو اأن هذا اجلزء املنظم جلي�شان الأميجدال يف املخ يقع عند الطرف 

الآخر من دائرة ع�شبية اأكرب ت�شل اإىل ق�شرة املخ اجلديدة يف الف�شو�ض الأمامية الواقعة 

خلف اجلبهة مبا�شرة. ويبدو اأن الق�شرة الأمامية تكون م�شغولة عندما يكون املرء يف حالة 

خوف اأو غ�شب. ولكنه يتحكم يف �شعوره لكي يتعامل بفعالية اأكرث مع املوقف الراهن، اأو 

عندما يتطلب املوقف اإعادة تقييم النفعال، وا�شتجابة خمتلفة متاما…وتقوم ف�شو�ض 

املخ الأمامية بتن�شيق املعلومات وال�شتجابات لها بو�شفها مركز تخطيط وتنظيم الأفعال 

الف�شو�ض  مقدمة  اإن  اآخر،  مبعنى  العاطفية«239.  الأهداف  فيها  مبا  ما  لهدف  املوجهة 

اجلبهية ت�شيف اإىل ال�شعور الوعي والتفكري يف هذا ال�شعور. وميكن ال�شتدلل على الدور 

الذي تلعبه هذه الف�شو�ض يف �شبط النفعالت وتوجيه امل�شاعر، اأي يف الذكاء الذاتي من 

 . 237 Ibid, p. 76-77.
 . 238H. gardner, op.cit, p.268.

239 . دانييل جوملان، مرجع �شابق، �ض. 46-45.



123

IOó©àŸG äGAÉcòdG

خالل مظهرين: 

ـ مظهر يختل فيه الذكاء الذاتي، وحتتفظ الذكاءات الأخرى بوظائفها �شليمة. لقد 

اأ�شبح من املوؤكد، منذ قرن، اأن تلف الف�شو�ض اجلبهية لدى الرا�شدين يوؤدي اإىل تاأثريات 

تقدمها  التي  القدرات  اأي  للم�شاكل،  املعرفية  املعاجلة  الفرد على  قدرات  �شئيلة جدا يف 

اختبارات الذكاء املقننة، ولكنه يوؤدي ـ باملقابل ـ اإىل اختاللت خطرية يف �شخ�شية الفرد؛ 

بتلف  املر�شى  اأن  جند  ما  »كثريا  ب�شيطة  مر�شية  حالت  ففي  ال�شخ�شي.  �شلوكه  يف  اأي 

ب�شورة  يعمل  ل  �شلوكهم  �شيئا يف  اأنهم لحظوا  يذكرون عن حق  الأمامية  الف�شو�ض  يف 

�شحيحة، لكنهم �شيجدون �شعوبة يف ت�شحيح �شلوكهم وفقا ملا لحظوه«240. وهناك اأكرث 

من متالزمة لال�شطرابات ال�شخ�شية الناجتة عن اإ�شابة الف�شو�ض اجلبهية. فقد تو�شل 

ال�شفلى  املناطق  اإ�شابة  اأن  اإىل   (1975)  Dietrich Blumer et  Frank Benson وبين�شون  بلومر 

وال�شتهتار  النفعال  و�شرعة  املفرط  الن�شاط  مثل  حالت  حتدث  اجلبهية  الف�شو�ض  من 

والغبطة املفرطة. يف حني اأن اإ�شابة املناطق العليا من هذه الف�شو�ض توؤدي اإىل الالمبالة 

اأن  اأعرا�ض متيز نوعا من ال�شخ�شية الكتئابية. ورغم  واخلمول والرخاوة والتبلد؛ وهي 

هذه الأعرا�ض تختلف من فرد اإىل اآخر ح�شب مو�شع الإ�شابة، فاإنها ت�شكل مظاهر متيز 

الوعي  لديه  يتعطل  الذي  ال�شخ�ض  اأي  نف�شه"؛  "هو  بكونه  الوعي  يفقد  الذي  ال�شخ�ض 

بذاته، ول يعرب عن نف�ض دوافعه كما كان عليه احلال من قبل؛ وبالتايل ل يعرب عن نف�ض 

الأهداف؛ )كما ل يعرب عن نف�ض الرغبة يف ربط عالقات مع الآخرين، وتتغري ا�شتجاباته 

جتاهم على نحو جذري(. وما ينبغي التاأكيد عليه اأن الأفراد الذين يفتقدون الوعي بكونهم 

هم "نف�ض الأ�شخا�ض" يتوفرون على اإجنازات معرفية �شليمة يف الذكاءات الأخرى باملعنى 

باملمار�شة"  "املعرفة  يتوفر على  ال�شخ�ض  اأن  الذي مبقت�شاه  باملعنى  )اأي  احلا�شوبي241 

savoir comment، املعرفة ال�شمنية لطريقة اإجناز عمل ما(. 

والذين  الدماغ(،  من  الأي�شر  الن�شف  )يف  الكالمية  باحلب�شة  امل�شابني  مع  مقارنة 

لحقا(،  ذلك  �شياأتي  )كما  بذاتهم  معرفتهم  على  قدرتهم  على  ـ  ذلك  مع  ـ  يحافظون 

تبدو على الأ�شخا�ض الذين اأ�شيبوا اإ�شابة اأحادية اجلانب يف ن�شفهم الأمين من الدماغ 

اأعرا�ض جد خمتلفة. فعلى امل�شتوى الظاهري يك�شف هوؤلء عن �شالمة لغتهم، وبالتايل 

عن عدم تغري قدرتهم على التمييز جتاه ذواتهم وجتاه الأ�شخا�ض الآخرين. لكن الواقع 

ـ يوؤكد جاردنر ـ اإذا بدا هوؤلء من خالل حديثهم الب�شيط وكاأنهم ظلوا نف�ض الأ�شخا�ض، 

فاإنه �شرعان ما يتبني ـ بعد مرور وقت ق�شري على حديثهم ـ اأن قدرتهم على اإقامة عالقات 

240 . كر�شتني متبل، مرجع �شابق، �ض. 54.
 . 241H. gardner, op.cit, p.272.
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مع الآخرين حافظت على وجودها ـ اأ�شا�شا وفقط ـ  على امل�شتوى اللفظي، واأن هناك �شرخا 

وا�شعا بني �شخ�شيتهم كما كانت من قبل، واأمناط توا�شلهم الراهنة مع الآخرين. وتتميز 

مالحظاته  تبدو  ول  جدا،  �شطحي  توا�شلي  منط  بوجود  احلالة  هذه  يف  الفرد  �شخ�شية 

�شادرة عن نف�ض ال�شخ�ض الذي كان قبل اإ�شابته الدماغية. بل اأكرث من ذلك، فهو يتميز 

ملكاته  ا�شرتجاع  العزم على  القليل من مظاهر  اإل  يبدي  ول  بوجود ح�ض عملي �شعيف، 

وقدراته، وحما�ض حمدود لتكوين وتعميق عالقاته ال�شخ�شية الهزيلة. ومن املمكن اأن يكون 

غياب الوعي باحلالة الراهنة لدى مثل هوؤلء عامال اأ�شا�شيا يف �شعف ا�شرتجاع القدرات 

من  العموم،  وعلى  الأمين.  دماغهم  ن�شف  يف  امل�شابني  املر�شى  لدى  عادة  جنده  الذي 

خالل املقارنة مع هوؤلء يبدو اأن امل�شابني باحلب�شة )يف ن�شف الدماغ الأي�شر( يتمكنون 

بالذات ظال  ووعي  مبادرة  وجود  يعك�ض  ب�شكل جيد؛ مما  قدراتهم  ا�شتعادة  باملقابل من 

�شليمني242. واإذا كانت احلالت ال�شابقة )ذات الإ�شابة يف الن�شف الأمين( تنطوي على 

ا�شطرابات بالغة على م�شتوى املعرفة ال�شخ�شية، فهناك حالت مر�شى مل يتدهور لديهم 

حالة  مثل  ع�شبي؛  ا�شطراب  نتيجة  معينة  لتغريات  تعر�ض  بل  املعرفة،  من  النمط  هذا 

�شخ�شيتهم  تبدو  والذين  دماغهم،  من  ال�شدغي  الف�ض  يف  امل�شابني  بال�شرع  املر�شى 

خمتلفة نوعا ما؛ حيث تتغري نظرتهم اإىل العامل ب�شكل عميق يف معظم الأحيان، وينزعزن 

اإىل اأن يكونوا ا�شتبطانيني. يكتبون ن�شو�شا من احلجم الكبري؛ ولهم نزوع عال اإىل درا�شة 

الفل�شفة والدين، والتفكري مليا يف الق�شايا العميقة. ميكنهم يف اأية حلظة اأن ي�شيت�شيظوا 

غيظا وغ�شبا؛ ولكن يالحظ عند نف�ض الأ�شخا�ض نوعا من الت�شدد يف وعيهم الأخالقي 

والديني، يغذي رغبتهم يف اأن يكونوا لطفاء املع�شر خوفا من اهلل243. 

ـ مقابل هذه املظاهر الذي ت�شطرب اأو تتغري فيها املعرفة ال�شخ�شية وتظل القدرات 

ت�شطرب  اآخر  مظهر  هناك  العادي،  اأو  ال�شروري  م�شتواها  يف  �شليمة  الأخرى  املعرفية 

�شليمة.  ال�شخ�شية  القدرات  فيه  وتظل  و"الأكادميية"،  الت�شورية  املعرفية  القدرات  فيه 

اأفراد يعانون من اإ�شابات  اإليه املعرفة الذاتية لدى  ويف هذا ميكن الوقوف على ما توؤول 

مو�شعية خمتلفة؛ مثلما هو الأمر لدى الأ�شخا�ض الذي كانوا عاديني، ثم اأ�شبحوا حمبو�شي 

الل�شان )aphasiques ( نتيجة عطب يف الن�شف الأي�شر من الدماغ. قد يبدو  يف الظاهر 

اأن اللغة هي مبثابة مفتاح ملعرفة الذات، ومن �شاأن غيابها كنظام رمزي اأن يهدد ب�شكل 

خطري قدرة ال�شخ�ض على ت�شوره لذاته )اأو قدرته على م�شاركته لالآخرين(. لكن هناك 

يف  اخلطورة  من  كبري  بقدر  اأ�شرار  اإىل  توؤدي  ل  الكالمية  احلب�شة  من  خطرية  حالت 

242  .Ibid, p.  276.
243  .Ibid, p.  277.
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املعرفة الذاتية. والدليل القوي تقدمه حالت اأ�شخا�ض اأ�شيبوا بحب�شة، ومتكنوا مع ذلك 

من ا�شرتجاع قدرتهم على و�شف جتربتهم بدرجة كافية. قد يالحظ الفرد امل�شاب يف 

يح�ض  ل  ولكنه  �شلوكه،  يف  كبريا  وتدهورا  العام  انتباهه  درجة  يف  انخفا�شا  احلالة  هذه 

مطلقا وكاأنه �شخ�ض مغاير. بل يتعرف على حاجاته ومقا�شده ورغباته اخلا�شة، وي�شعى 

اإىل اإ�شباعها باأرقى ما ميكن من الو�شائل. كما تدل ال�شهادات العائلية والطبية اأنه مهما 

كانت خطورة الإ�شابة، فاإن قدرة امل�شاب باحلب�شة على التفكري يف و�شعه اخلا�ض )وعلى 

الرتباط بالآخرين( حتافظ على بقائها و�شالمتها بدرجة عالية جدا244. وكما يوؤكد بول 

�شو�شار »اإن ما مييز احلب�شة عن ال�شطرابات العقلية، وخ�شو�شا العته، هو اأن الوظائف 

تبني  اإذ  هي؛  كما  تظل  فالذاكرة  متلفظة:  تكون  ما  مبقدار  اإل  مُت�ض  ل  الكربى  العقلية 

امل�شابون  وي�شتطيع  واحلكم.  واخليال  لالنتباه  العادية  احلالة  اللفظية  غري  الختبارات 

باحلب�شة اأن يدركوا متام الإدراك و�شعهم ال�شحي، وعلى وعي تام بحالتهم التي يعانونها 

ب�شبب عجزهم عن التعبريعن اأفكارهم245z. ويف م�شتوى اآخر واأ�شد من الإ�شابات تغيب 

وتختل جمموعة من القدرات املعرفية الت�شورية يف ا�شتقالل عن املعرفة ال�شخ�شية. يف 

   Aleksandr Romanovitch Luriaلوريا الرو�شي  الأع�شاب  النف�ض  لعامل  �شبق  الإطار  هذا 

(1972( اأن قدم حالة جندي )زازيط�شكي zasetsky( تعر�ض لإ�شابة يف املنطقة اجلدارية 
القفوية الي�شرى من راأ�شه �شوهت ب�شكل خطري معظم قدراته الت�شورية والرمزية: فقد 

اأو حرف )الذكاء  كلمة  اأي  كتابة  وب�شيطة، مع عجز كلي عن  اأولية  اللغوية  تعابريه  كانت 

الب�شري الأمين، والعجز عن و�شف �شورة ما، وعدم  للمجال  الإدراك  اللغوي(، وغياب 

التمكن من العثور على الطريق املنا�شب اأثناء تواجده باخلارج )الذكاء الف�شائي(، وعدم 

)الذكاء اجل�شمي  م�شمار مثال(  )اأثناء طرق  اأ�شابعه  بني حركات  التن�شيق  على  القدرة 

احلركي(، ومع خلط يف ترتيب ف�شول ال�شنة )الذكاء الطبيعي(، وعجز عن جمع عددين 

ال�شخ�ض  هذا  احتفظ  ـ  لوريا  ح�شب  ـ  ذلك  كل  ومع  الريا�شي(.  املنطقي  )الذكاء  اثنني 

به ك�شخ�ض،  بالوظائف اخلا�شة  اأي احتفظ  املقننة؛  العقلية  القدرات  من  "اأعز"  ب�شيء 

واملرتبطة بف�شيه اجلبهيني: فقد ظل متوفرا على الإرادة والرغبة، يح�ض بالتجربة احلية، 

كما ظل قادرا على و�شع خمططات وم�شاريع ومتابعتها وتوجيهها ب�شكل فعال، بالقدر الذي 

ـ  متكن  كما  اإجنازاته،  حت�شني  على  زازيط�شكي  عمل  �شنة   25 وخالل  ظروفه.  به  ت�شمح 

بتوجيه من لوريا ـ من اأن يتعلم القراءة والكتابة من جديد، بل وخ�ض نف�شه مبذكرة دون 

نوع  قادرا على ممار�شة  بالتايل  واأ�شبح  يومي.  ب�شكل  بعناية كبرية مظاهر حت�شنه  فيها 

الف�شو�ض  بقاء  اإن  الذاتي.  الذكاء  �شالمة  على  يدل  مما  جتربته،  حول  ال�شتبطان  من 

 . 244Ibid, p. 275-276.
245 .  Paul chauchard, op.cit, p. 109.
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ربط  يف  ي�شتمر  اأن  ومن  ال�شخ�ض،  نف�ض  يظل  اأن  من  زازيط�شكي  مكن  �شليمة  اجلبهية 

عالقات عادية مع اأ�شخا�ض اآخرين246 ،)مما يدل على �شالمة الذكاء التفاعلي(. وهكذا 

اإذا كان بلومر وبين�شون Frank Benson Dietrich Blumer et (5791( قد وقفا على حالت 

تختل فيها قدرات املعرفة الذاتية )وتظل غريها �شليمة( نتيجة اإ�شابة الف�شو�ض اجلبهية، 

معظم  فيها  تختل  التي  احلالت  على  قبلهما  وقف   )1972)   Aleksandr Luria لوريا  فاإن 

القدرت املعرفية الأكادميية، وظلت القدرات ال�شخ�شية �شليمة بحكم ارتباطها بالف�شو�ض 

اجلبهية.  

ترجع اأهمية الدور الذي تقوم به الف�شو�ض اجلبهية الأمامية يف الوعي بالذات اإىل 

الوظيفتني  القادمة من املنطقتني  للمعلومات  املن�شق واملوحد  الع�شو  بامتياز  ت�شكل  كونها 

للدماغ: املناطق اخللفية املتخ�ش�شة يف معاجلة كل املعلومات املتعلقة باحلوا�ض )مبا فيها 

بالوظائف  يتعهد  الذي  اللمبي )احلويف(  واجلهاز  الآخرين(،  باإدراك  املتعلقة  املعلومات 

الدافعية والنفعالية للفرد والذي  ينتج حالتها الداخلية. تبدو الف�شو�ض اجلبهية كمركز 

تتالقى فيه ال�شبكات الع�شبية املمثلة للو�شط الداخلي للفرد )م�شاعره ودوافعه ال�شخ�شية، 

واأذواق وطبائع  واأ�شوات  الو�شط اخلارجي )�شور  ومعرفته الذاتية( واجلهاز الذي ميثل 

متركزها  وبف�شل  احلوا�ض247.  طرق  خمتلف  عرب  واملنتقلة  اخلارجي  العامل  وعادات 

بالدمج  يقوم  كمركز  اجلبهية  الف�شو�ض  تعمل  وات�شالتها،  ال�شرتاتيجي  الت�شريحي 

الكامل واملتكامل ملكونات الو�شطني، الداخلي واخلارجي. كما اأن مقدمة اجلبهة، اأي اجلزء 

الأمامي من الف�ض اجلبهي يعترب »املنطقة الدماغية املميزة لالإن�شان بالدرجة الأوىل…

اإن هذه املنطقة قليلة الأهمية لدى الثدييات عامة. فهي متثل %8 لدى قرد اأدنى كالليمور 

عند   29 % متثل  بينما  ال�شامبانزي.  عند   % و17  العادي،  القرد  عند  و12%   ،Lémurien

الإن�شان…ومنذ القرن التا�شع ع�شر اأبرزت درا�شة ال�شتئ�شالت التجريبية… اأو تلك 

املتعلقة باأعطاب دماغية اإن�شانية اأن هذه املنطقة لي�شت �شرورية للحركة ول للالإح�شا�ض 

ول للذكاء)يف معناه الأكادميي(؛ لكنها تتعلق بتنظيم ال�شخ�شية واملزاج والطبع والتحكم 

 .248z يف الذات

والأي�شر(  )الأمين  الدماغ  ن�شفي  يف  اجلبهيني  الف�شيني  من  ف�ض  لكل  اأن  ويبدو 

الأبحاث  اإن  العاطفية.  واملعاجلة  ال�شخ�شية  تنظيم  يعتمدها يف  التي  �شريوراته اخلا�شة 

الذاتي  الذكاء  اإىل  للنظر  اإمكانية  تقدم  الإكلنيكية  واحلالت  )النورولوجية(  الع�شبية 

  246 . H.gardner, op.cit, p. 272-273.
  247. Ibid, p. 274.
 . 248Paul Chauchard, op.cit,  p. 33.
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بني  الوظيفي  الختالف  اإىل  بالنظر  العاطفية،  املعاجلة  من  بنمطني  مرتبطة  كقدرة 

التوجيه وال�شبط النفعاليني. ويقدم جاردنر يف هذا  الأي�شر والأمين يف عملية  الف�شني 

"املخ املف�شول")نتيجة  الإطار معطيات م�شتمدة من التجارب التي اأجريت على مر�شى 

اأبرزت  والتي  الدماغ(،  الذي يربط بني ن�شفي  ا�شتئ�شال اجل�شم اجلا�شئ  اأو  ا�شطراب 

ـ عالوة على دور الن�شف الأي�شر يف الوظائف اللغوية، ودور الن�شف الأمين يف الوظائف 

الف�شائية ـ اأن الفرد يتوفر على اأكرث من وعي، واأن كل وعي يظل منف�شال عن الآخر، اأثناء 

الإطار قد  اأجريت يف هذا  التي  الدرا�شات  واإذا كانت  بالعمليات اجلراحية.  القيام  وبعد 

بكل من ن�شفي  الوعي اخلا�شني  اإىل حتديد خ�شائ�ض منطي  ـ  ـ ح�شب جاردنر  اجتهت 

الدماغ، فقد تو�شلت اإىل اإمكانية ارتباطهما بنمطني من املعاجلة العاطفية: يتجه ن�شف 

الدماغ الأي�شر نحو املرح وال�شعادة والتفاوؤل، ومييل الن�شف الأمين نحو الت�شاوؤم ورد الفعل 

والعدوان. كما مييل وعي الن�شف الأي�شر اأكرث نحو الكلمات والرموز الأخرى والت�شنيفات 

التحليلية، يف حني يرتبط الن�شف الأمين باملجالت النفعالية والف�شائية والتفاعلية249. 

وهي نتائج توؤكدها درا�شات يوردها جوملان مفادها » اأن الف�ض الأمامي الأي�شر هو مفتاح 

مركز  فهي  الأمامية  اليمنى  الف�شو�ض  املزعج…اأما  لالنفعال  الرئي�شي  "الإيقاف" 
امل�شاعر ال�شلبية، مثل اخلوف والعدوان…وعلى �شبيل املثال، وجد يف جمموعة من مر�شى 

اأ�شيبوا باأذى يف ق�شرة الدماغ الأمامية الي�شرى كانوا مييلون اإىل  اأن من  ال�شكتة القلبية 

القلق واملخاوف من حدوث كارثة. ومن اأ�شيبوا باأذى يف ق�شرة الدماغ اليمنى كانوا مرحني 

ب�شورة مبالغ فيها وغري مربرة«250.  ويف نف�ض ال�شياق توؤكد درا�شات اأخرى اأن »اأمرا�ض 

البتهاج.  حتى  اأو  الالمبالة  من  بحالة  م�شحوبة  تكون  اأن  ميكن  الأمين  املخي  الن�شف 

اأن تكون م�شاحبة  اأن املري�ض ل يهتم، بطريقة مده�شة، بالآلم التي ميكن  وهكذا جند 

حلالته املر�شية…ويف احلالت الق�شوى قد ت�شل هذه الالمبالة جتاه حالتهم اإىل حد 

الإنكار الكامل لها«251. ومهما كان هذا الت�شنيف الثنائي مب�شطا اأو مبالغا فيه، باعتبار 

درا�شات  تقدمه  ما  على  العتماد  من  يعفي  ل  ذلك  فاإن  ذلك،  من  اأعقد  هو  الدماغ  اأن 

"الدماغ املف�شول" واحلالت الإكلنيكية حول الذكاءات الإن�شانية.
وبحكم ارتباط تلك الأمناط من املعاجلة العاطفية باأ�شا�شها الع�شبي )يف الدماغ(، 

فاإن احل�شا�شية جتاه العواطف والتطلعات واملخاوف والذكريات اخلا�شة ال�شخ�شية ل تعترب 

خا�شية تقت�شر على الإن�شان؛ بل لها موؤ�شرات لدى احليوانات، وخا�شة لدى الرئي�شيات. 

-279 . 249H. gardner, op.cit, p. 278.
250 . دانييل جوملان، مرجع �شابق، �ض. 47-47.

251 . كر�شتني متبل، مرجع �شابق، �ض. 200.
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ولكن القدرة على ترميز ومفهمة املعرفة احلد�شية التي منلكها حول اأنف�شنا هي التي تعترب 

خا�شية اإن�شانية، وهي التي متكن من  تكوين وتطوير معرفة افرتا�شية حول اأنف�شنا. فاإذا 

كان احليوان ي�شلك، ول يعي ذلك، فاإن الإن�شان مييز بني "اأناه" وعمله؛ مبعنى اأنه يفكر 

وهو يعمل، ويحكم على الو�شائل التي ي�شتعملها، كما اأنه يعي اأنه يفكر. وهذه الدرجة من 

الوعي هي وعي اأعلى؛ اإنه وعي الوعي. وهو م�شتوى من الوعي خا�ض بالإن�شان مرده اإىل 

التعقيد الزائد يف دماغه، وباخل�شو�ض اإىل املنطقة اجلبهية الأمامية، منطقة الندماج 

الأ�شمى التي تراقب وتوجه ما هو غريزي وما هو انفعايل وما هو عملي252. وتظل هذه 

القدرة التي تنميها احلياة الجتماعية بدائية اإذا مل يتم التعبري عنها باللغة. فباللغة يعرب 

يف  اأ�شا�شي  دور  رمزي،  كنظام  للغة،  كان  فقد  �شابقا  راأينا  وكما  الأنا.  �شورة  عن  الفرد 

تطور "ال�شخ�شية" لدى الإن�شان؛ وبالتايل يف التعرف على ذاته، والوعي بنف�شه. وميكن 

تو�شيح العالقة بني اللغة والوعي بالذات، على م�شتوى الدماغ، من جانبني: يتعلق اجلانب 

الأول بدور الكالم  يف حتديد اأو التمييز بني النفعالت؛ وهو من اخت�شا�ض الف�ض اجلبهي 

الأجزاء  وخا�شة  اجلديدة،  املخ  ق�شرة  حتفيز  يتطلب  بالذات  الوعي  اأن   « ذلك  الأي�شر؛ 

املتخ�ش�شة يف اللغة)يف ال�شق الأي�شر( التي تنتبه لتحديد وت�شمية النفعالت املثارة«253. 

اأما اجلانب الثاين فيتعلق بدور التلوين العاطفي والتنغيم الوجداين للكالم يف التعبري اأو 

فهم النفعالت. فقد »ذهب بع�ض الباحثني اإىل اأن الن�شف الأمين يلعب دورا حا�شما يف 

اإ�شفاء التنغيم العاطفي املنا�شب على طريقة الكالم. فمر�شى الن�شف املخي الأمين قد 

يت�شف كالمهم باأنه رتيب وممل«254. لكن رغم اأهمية دور اللغة يف منو الوعي بالذات، 

الدماغية وعملياته  التطورية ومناطقه  اأ�شوله  اللغوي وال�شخ�شي  الذكاءين  فاإن لكل من 

الأ�شا�شية وم�شاراته النمائية. 

-  اإذا كان من املقبول عموما اأن الطفل منذ ولدته ي�شكل كال متميزا، فاإن اخلا�شية 

soi - non- ( الأ�شا�شية لهذه املرحلة هي ظهور الذات من خالل �شريورة متايز ذات ـ لذات

 Carl Rogers كارل روجرز  ويوؤكد  لي�ض كذلك255.  وما  ما هو ذات  التمييز بني  اأي   ،)soi

اأنه لكي يتعرف الفرد على اإدراكه لذاته يجب اأن يتمكن من متييز ذاته عن الآخرين؛ اأي 

واإذا كان ذلك يحدث لدى طفل املهد من خالل اأحا�شي�شه  التمييز بني "الأنا" و"الغري". 

من  الطفل  يتمكن  حيث  العمر،  من  الثاين  العام  خالل  وا�شحا  ي�شبح  فاإنه  اجل�شدية، 

252 . بول �شو�شار، فيزيولوجية الوجدان، ترجمة خليل اجلر، املطبعة البول�شية، 1977، �ض. 77.

253 . دانييل جوملان، مرجع �شابق، �ض. 73.

254 . كر�شتني متبل، مرجع �شابق، �ض.101
 . 255 René L’Ecuyer, Le concept de soi, PUF, Paris, 1978, p.143.



129

IOó©àŸG äGAÉcòdG

التمييز بني م�شادر اللذة والأمل، كما يدرك الطفل ذلك من خالل التمييز بني ذاته والغري 

كم�شدرين لن�شاطني خمتلفني. ويوؤدي متكنه وجناحه يف تلك الن�شاطات اإىل ات�شاع حدود 

املوؤثرات ويعي�ض  يتعر�ض كل طفل عادي ملجموعة من  الولدة  "الذات"256. فمنذ حلظة 
جمموعة من النفعالت تظهر من خالل تعبرياته اجل�شدية. واإذا كان املولود يف حلظاته 

الأوىل ل ميلك اأي و�شيلة للتعرف على ما يح�ض به، فاإنه �شرعان ما يتمكن، تدريجيا، من 

اأنه كيان متميز، له جتاربه  معرفة ا�شتجاباته اجل�شدية والتمييز فيما بينها؛ و�شيكت�شف 

اأقيمت عدة جتارب ملعرفة الفرتة التي يتو�شل فيها الطفل  اخلا�شة وهويته الذاتية. لقد 

لأول مرة اإىل اعتبار ذاته ككيان منف�شل، وذلك من خالل التعرف على �شورته يف املراآة. 

البقعة  مل�ض  اإذا  الطفل  اأن   1972 �شنة   Amesterdam جتارب   وجهت  التي  الفر�شية  كانت 

احلمراء على اأنفه عند روؤيته املراآة يكون قد متكن من التعرف على ذاته. وتو�شل الباحث 

اإىل وجود ثالث مظاهر يف منو هذه القدرة. ففي �شن 12 �شهرا يعتقد الطفل اأن ما ينعك�ض 

عليه.  العثور  اأجل  من  خلفها  عنه  البحث  فيبداأ يف  اآخر،  عبارة عن طفل  هو  املراآة  على 

ويف املرحلة الثانية يظهر الطفل عالمات قد تدل على الوعي بالذات، اإما يف �شورة خجل 

واإما اإعجاب بالذات. واإذا كان بع�ض الباحثني يف�شر ذلك باأنه يدل على نوع من التعرف 

على الذات، فاإن اأم�شرتدام Amesterdam يرى يف هذه ال�شتجابات نوعا من التقليد. ويف 

املو�شوعة  البقعة احلمراء  يده على  الطفل و�شع  ي�شتطيع  الثالثة )20-24 �شهرا(  املرحلة 

على اأنفه، عند روؤيته املراآة؛ مما يدل بالفعل على متكنه من التعرف على ذاته257. وهي 

نف�ض الفرتة التي يعتربها جاردنر اأ�شا�شية يف وعي الطفل باأنه لي�ض جمرد كائن، بل هو 

كيان م�شتقل بذاته258.  

ويف غ�شون ال�شنوات املمتدة من الثانية اإىل اخلام�شة يحدث تطور عقلي كبري؛ حيث 

يتمكن الطفل من ا�شتعمال خمتلف الرموز اللغوية التي حتيل معرفته بذاته )اأنا(اأو على 

عملية  خالل  من  لالآخر  بالن�شبة  بالذات  الوعي  هذا  الطفل  وير�شخ  )لدي(.  ميلكه  ما 

ال�شلب واملعار�شة الناجتة عن تفاعله مع الآخرين؛ مما يعك�ض منوا متدرجا لوعيه احلاد 

التحكم  اللغوية يطور الطفل كذلك قدرته على  الرموز  بذاته259. ومن خالل متكنه من 

التاأكيد على الرغبات التي مل تتم  اأو  يف دوافعه، �شواء من خالل التعبري عن احلاجات، 

التي يح�ض بها  ال�شتجابة لها، اأو من خالل حتديد و�شبط امل�شاعر )الأمل ـ الرتياح…( 

256 . رم�شان حممد القذايف، ال�شخ�شية:نظرياتها، اختباراتها واأ�شاليب قيا�شها، من�شورات اجلامعة املفتوحة، 
دار الكتب الوطنية، بنغازي، 1993، �ض. 200- 201.

257 . حممد عماد الدين ا�شماعيل، مرجع �شابق، �ض. 83.
 . 258H. gardner, op.cit, p. 257.
 . 259 René L’Ecuyer, op.cit, p.145.
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وي�شتطيع التعبري عنها. كما اأن الأطفال الذين يتمكنون من خماطبة اأنف�شهم ي�شتطيعون 

بع�ض  تكرار  خالل  من  واإحباطاتهم،  غ�شبهم  من  والتخفيف  خماوفهم  على  ال�شيطرة 

العبارات املهدئة التي �شبق لهم �شماعها من ذويهم260. يف هذه الفرتة يظهر لدى الطفل 

يقوم  كان  التي  اأو احلركات  بالأن�شطة  بنف�شه  القيام  على  اإ�شراره  بذاته من خالل  وعي 

وعادة ما  بها والداه من قبل اأو ي�شاعدانه عليها )ارتداء املالب�ض والأكل والإخراج…(. 

يغمره �شعور بالفخر ملا يحققه من ذاتية وا�شتقالل. ويدل هذا املعطى على اأن الطفل بداأت 

مع املواقف  تت�شكل لديه �شورة عن ذاته باأنه اأ�شبح كغريه من الكبار، قادر على التعامل 

دائرة  تو�شيع  اإىل  ذلك،  على  عالوة  الطفل،  ي�شعى  بل  بنف�شه.  حاجاته  وحتقيق  بكفاءة، 

الباب وحمل الهاتف، وطي  اأن�شطته الذاتية لت�شمل م�شوؤوليات الكبار )الإ�شراع نحو فتح 

وكل ن�شاط اأو اإجناز يحققه الطفل ي�شكل امتحانا كبريا اأمام حاجته امللحة  املالب�ض…(. 

اإىل ال�شيطرة واإثبات الذات261. 

والتي  الذاتي،  بالذكاء  املرتبطة  اخل�شائ�ض  من  جمموعة  املرحلة  هذه  يف  وتظهر 

الذات  حول  التمركز  خا�شية  بياجيه  جعل  لقد  خا�شة.  اأهمية  النظريات  بع�ض  اأولتها 

Egocentrisme عالمة هذه املرحلة؛ باعتبار اأن الطفل ل ياأخذ بعني العتبار وجهات نظر 

بوجود  املرحلة  ميز هذه  اإريك�شون  اأن  كما  الأ�شياء.  مع  تعاملهم  اأو  اإدراكهم  الآخرين يف 

وحركاته  اأع�شائه  على  ال�شيطرة  من  الطفل  متكن  فاإذا  واخلجل.  ال�شتقالل  بني  �شراع 

اجل�شدية تر�شخ لديه �شعوره بال�شتقالل وتاأكيد اإح�شا�شه بقيمته؛ والتي تعترب من الأ�ش�ض 

التي يقوم عليها التفكري يف الذات. كما يوؤدي ف�شله يف ال�شتجابة لتوقعات الآخرين اإىل 

ال�شعور باخلجل واخلوف وال�شك يف قدراته. واإذا كان طفل هذه املرحلة يعتمد كثريا يف 

تف�شري  فيمكن  الأقارب،  اأو  اأبويه  خا�شة  الآخرين،  حركات  تقليد  على  ومواقفه  اأن�شطته 

هذا التقليد بكونه ي�شكل عامال اأ�شا�شيا يف منو الذكاء الذاتي )بالإ�شافة طبعا اإىل كونه 

عامال يف تف�شري الذكاء التفاعلي(. فاإذا كان التقليد يوؤدي اإىل انتقال الفعل اأو املهارة من 

النموذج املقلَّد اإىل �شخ�شية املقلِّد، فاإن هذا الفعل اأو املهارة ي�شبح ملكا للطفل، �شرعان 

اآلية تظهر  ما يخ�شع لإرادته هو، ويوظفه يف �شياقات اأخرى. وبهذا املعنى يعترب التقليد 

"كائنا ذاتي الإرادة"؛ كما تعمل حماكاته لفعل ما )مل يكن واثقا من قدرته على  الطفل 

اإتقانه( على الزيادة من �شعوره بالثقة يف قدرته262. وما ينطبق على التقليد  اأو  اإجنازه 

اأن  »ذلك  التقليد؛  م�شتويات  اأعلى  تعترب  التي  التماهي  اأو  التوحد  اآلية  اأي�شا على  ي�شدق 

260 . حممد عماد الدين ا�شماعيل، مرجع �شابق، �ض. 239.
261 . نف�ض املرجع، �ض. 204-205.

262 . حممد عماد الدين ا�شماعيل، مرجع �شابق، �ض. 275. 
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فعندما  عنهما.  بال�شتقالل  متزايدا  �شعورا  اأي�شا  للطفل  يتيح  الوالدين  اأحد  مع  التوحد 

يعرف الطفل )عن طريق التوحد( كيف يت�شرف الآباء يف موقف معني، فاإنه ل يعود بعد 

يف حاجة اإىل وجودهم ج�شميا لكي يوجه �شلوكه وجهة اأو اأخرى. فعندما ي�شبح يف مقدور 

الأطفال اأن يكافئوا اأو يعاقبوا اأنف�شهم على اأفعالهم، فاإن معنى ذلك اأنهم ي�شبحون اأي�شا 

اأقل اعتمادا على والديهم لتاأدية ذلك عنهم«263.     

يدرك  حيث  والآخرين؛  الذات  بني  التباين  تر�شيخ  مرحلة  التمدر�ض  بداية  ت�شكل 

الأ�شياء من  ويرى  واأهدافه اخلا�شة.  وتطلعاته  له حاجاته  متميز،  فرد  اأنه  الطفل جيدا 

تكون  الكمون،  مبرحلة  النف�شي  التحليل  ي�شفها  التي  املرحلة  هذه  يف  اخلا�ض.  منظوره 

يظل  الذات  مبعرفة  الهتمام  ولكن  ركود.  حالة  يف  الطفل  وخماوف  ورغبات  اأحا�شي�ض 

موجودا وفعال،من خالل ان�شغال الطفل باكت�شاب معارف وكفايات ومهارات مو�شوعية. 

وبذلك تعترب الأن�شطة اخلارجية ودرجة النجاح التي ميكن اأن يحققها من خاللها املجالمَ 

الأ�شا�شي ملعرفة الذات. اإنها حلظة اكت�شاب الكفاءات. لذلك عادة ما ي�شعر الطفل بقلق 

اأو خوف نتيجة اإح�شا�شه بعدم جدواه اأو  حت�شي�شه بالعجز، اأو �شعوره بكونه ل يتوفر على 

اأية موهبة264.

يت�شاءل  حيث  الهوية؛  باأزمة  اإريك�شون  ي�شميه  ما  بظهور  فتتميز  املراهقة  فرتة  اأما 

الأزمة من خالل  يتعامل املراهق مع هذه  املراهق عن ذاته ووجوده وم�شتقبله وم�شريه. 

�شعيه اإىل تاأكيد ذاته عرب مواقفه املعار�شة التي تتميز عادة برف�شه قبول احللول اجلاهزة 

مل�شاكله، وبرف�شه ملبداأ الأمر الواقع ولتقبل الأمور على عالتها، وباإعادة النظر يف اأ�شلوب 

حياته وعالقاته الجتماعية؛ ليقبل ما اقتنع به، ويرف�ض الأ�شياء التي مل يقتنع بها265. ويف 

نف�ض الوقت يت�شكل لدى املراهق وعي قوي باأن هناك اأ�شياء معينة يجب اأن تبقى خا�شة 

وحميمية، ويعترب اأن الحتفاظ بها لنف�شه هو �شرورة مطلقة266. لذلك ي�شعى اإىل و�شع 

اأثناء الطفولة وظل  م�شافة بني التجارب والآراء اخلا�شة به وتلك التي زوده بها املجتمع 

حامال لها. وعلى اأق�شى طرف من هذه امل�شافة قد مييل املراهق اإىل اختبار احلاجة اإىل 

العزلة والتاأمل، ويتمكن بالتايل من التحاور مع ذاته وممار�شة نوع من ال�شتبطان. وهي 

حركة متكنه من �شقل الأنا لتظهر كتعبري عن ن�شاط الوعي الفردي. وهكذا تتحقق احلاجة 

اإىل تاأكيد الذات من خالل الوعي اأكرث مما تتحقق عرب الفعل؛ دون اأن يعاين املراهق من 

263 . نف�ض املرجع، �ض. 278.
264  .H. gardner, op.cit, p. 260-261.

265 . رم�شان حممد القذايف، مرجع �شابق، �ض. 130.
 . 266H. gardner, op.cit, p. 262
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ال�شوابط التي تفر�شها العالقة مع الآخرين267. 

اأولوا  باحثني  عدة  وهناك  الذات.  هو  الذاتي  الذكاء  مفتاح  ي�شكل  الذي  املفهوم  اإن 

اهتماما كبريا لو�شف مراحل ن�شج الذات. وقد ان�شبت اأفكارهم على التوترات اأو الأزمات 

التي تظهر خالل حياة الفرد. يتحدث اإريك�شون مثال عن اأزمة ال�شداقة احلميمية نتيجة 

اأزمة الهوية: فاإذا متكن الفرد بعد الع�شرين �شنة من حل م�شاكل الهوية والعثور على ذاته 

وحتديد مكانه بني الآخرين مييل اإىل اإقامة عالقات اإيجابية مع الآخرين. واإذا ف�شل يف 

اأزمة  جتاوز  يف  النجاح  يوؤدي  الثالثني  وبعد  ذاته.  على  والنطواء  العزلة  اإىل  مييل  ذلك 

العالقة اإىل ظهور رغبة يف الإنتاج والعطاء؛ كما يوؤدي الف�شل اإىل ال�شعور بالالمبالة. واإذا 

جنح يف املرور من املراحل ال�شابقة ينتقل يف مرحلة ال�شيخوخة اإىل مرحلة التكامل وحتقيق 

الذات والعتماد املتبادل مع الآخرين؛ اأو بالعك�ض قد ينتهي به املطاف اإىل ال�شعور بالياأ�ض 

يف حالة الف�شل. كما ركز باحثون اآخرون على �شريورات النمو املت�شل )الذي يحدث بدون 

اأزمات(؛ حيث ي�شبح الفرد مع الزمن اأكرث ا�شتقاللية وتكامال وحتقيقا م�شتمرا للذات. 

وتنتهي هذه ال�شريورات يف نهاية املطاف اإىل حتقيق ذات متطورة ومتميزة عن الآخرين. 

وح�شب جاردنر، من ال�شخ�شيات التي تعك�ض هذه ال�شريورات، �شخ�شية امل�شيح و�شقراط 

وفهم  اأنف�شهم  فهم  من  عالية  وبدرجة  وا�شح  ب�شكل  متكنوا  الذين  وروزفلت،  وغاندي 

املجتمع، والتالوؤم بنجاح مع جناحات واإخفاقات ال�شرط الإن�شاين. وهكذا تبني النظريات 

اأهمية الوعي بالذات الذي يكثف مالمح التفكري الذاتي، حتى يف حالة توجيهه  ال�شابقة 

خلدمة الآخرين268. 

مكونات  على  ينطوي  الأخرى،  الذكاءات  كباقي  الذاتي،  الذكاء  اأن  الوا�شح  من   -

وعمليات اأ�شا�شية جتعل منه ذكاء م�شتقال ومتميزا. يعترب الوعي بالذات يف جانبه الفردي, 

اأي قدرة الإن�شان على التعرف على م�شاعره وعواطفه حلظة حدوثها من املكونات الأ�شا�شية 

التي متيز الذكاء الذاتي. وهي قدرة متكن الفرد من ر�شد و�شبط م�شاعره اجليا�شة. ول 

�شك اأن فقد هذه القدرة جتعل الفرد غري واثق بنف�شه، وكاأنه حتت قوة نف�شية غريبة عنه. 

واإذا كان من املمكن اعتبار حكمة �شقراط )اعرف نف�شك بنف�شك( اإحدى املبادئ الأ�شا�شية 

ـ )اإذا فهمنا منها قدرة الإن�شان على الوعي مب�شاعره(،  التي يقوم عليها الذكاء الذاتي 

فاإن علماء النف�ض يتحدثون عن "مابعد املعريف" métacognitif، اأي الوعي بعملية التفكري. 

اأن  اأي تاأمل الإن�شان لنفعالته. ويبدو  "ما بعد النفعال"،  اأي�شا عن  وهناك من يتحدث 

يتعلق  كل احلالت  الأمر يف  لأن  بالذات"،  "الوعي  ومفهوم  املفهومني  بني  تقاطعا  هناك 

 . 267 Maurice Debesse, L’adolescence, coll Que sait-je ? PUF, Paris, 1979, p. 81.
268 . H. gardner, op.cit, p. 263
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بوعي من الدرجة الثانية )باعتبار اأن الوعي التلقائي هو وعي من الدرجة الأوىل(. ويعترب 

الوعي بالنفعال اأ�شا�ض عدة قدرات اأخرى، منها التحكم الذاتي يف النفعال، والت�شرف 

بالكيفية املنا�شبة، واتخاذ القرارات ال�شخ�شية املالئمة. ومن مظاهر هذه القدرة عملية 

اأكرث  قلوبهم، هم  تناغما طبيعيا مع �شوت  يتناغمون  اأن من  »املوؤكد  اإذ من  ال�شتبطان؛ 

خربة ومهارة يف التعبري بكلمات وا�شحة عن الر�شائل املنبعثة من هذا ال�شوت، �شواء كانوا 

كتاب ق�شة اأو موؤلفي اأغاين اأو معاجلني نف�شيني. هذا التناغم الداخلي يجعلهم بال�شرورة 

تلك املعاين هي التي نح�شها يف اأحالمنا،  اأكرث موهبة يف التعبري عن "حكمة الالوعي". 

بالذات قدرة  الوعي  وتتاأ�ش�ض على  الدفينة«269.  التي جت�شد رغباتنا  وخيالتنا، والرموز 

اأن ملح  للتالوؤم مع �شياقها. وقد �شبق لأر�شطو  العواطف وتكييفها  تتمثل يف توجيه  اأخرى 

اإىل هذه القدرة عندما و�شفها بالنفعال املنا�شب للظرف ذاته؛ »فعندما يكبت النفعال 

متاما، فاإن ذلك يوؤدي اإىل الفتور والعزلة. وعندما يخرج عن اإطار الن�شباط وال�شيطرة 

�شعادتنا  مفتاح  مر�شية…اإن  حالة  اإىل  يتحول  فاإنه  والإحلاح،  التطرف  بالغ  وي�شبح 

العاطفية يكمن يف �شبط انفعالتنا املزعجة ب�شورة دائمة«270. كما يعترب حتفيز النف�ض, 

اأي توجيه العواطف يف خدمة هدف ما، اإحدى املكونات التي متيز الذكاء الذاتي. ف�شواء 

تعلق الأمر بالقدرة على تاأجيل الإ�شباع ووقف الدوافع املكبوتة، اأو القدرة على النهماك 

يف تدفق العواطف، فاإن التحفيز يوؤدي عادة اإىل الإبداع وارتفاع م�شتوى الأداء. واإذا كان 

التحفيز الهادف يقوم على التفاوؤل والأمل، فـيمكن تعلم هاتني العاطفتني من خالل تلك 

القدرة التي ي�شميها علماء النف�ض بالكفاءة اأو الفعالية الذاتية )مقابل الكفاءة الجتماعية 

اخلا�شة  حياته  يف  التحكم  على  بقدرته  الفرد  اعتقاد  اأي  التفاعلي(،  الذكاء  متيز  التي 

ومواجهة التحديات. واإذا كانت تنمية هذه الكفاءة تعزز الإح�شا�ض باجلدارة الذاتية، فاإن 

ذلك يقوي رغبة الفرد يف املخاطرة. وبتغلبه على التحديات يزداد اإح�شا�شه بقوة كفاءته 

النفعالية  احلالة  فاإن  اإجنازاته،  خالل  من  تتجلى  الفرد  كفاءة  كانت  واإذا  الذاتية271. 

املالزمة لذروة الإجناز تخلق مزيدا من قوى التحفيز. وتو�شف هذه احلالة با�شم "تدفق 

امل�شاعر". »والعالمة املميزة لتدفق امل�شاعر هي "ال�شعور بالفرح التلقائي"، اأو حتى الن�شوة 

اإنه  �شعور جميل للغاية، لذا فهو مكافاأة حقيقية.  "تدفق امل�شاعر"  اإىل اأق�شى حد. ولأن 

حالة يكون فيها الإن�شان م�شتغرقا متاما فيما يفعله؛ يركز انتباهه فيه؛ ميتزج وعيه به….

بحيث يغيب متاما الإح�شا�ض بدورة الزمن واملكان«272.

269 . دانييل جوملان، مرجع �شابق، �ض. 83-84. 
270 . املرجع ال�شابق، �ض. 87.

271 . نف�ض املرجع، �ض. 132-133.

272 . نف�ض املرجع، �ض. 135-134.
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-   بحكم اأن الذكاءين ال�شخ�شيني ين�شهران معا اأثناء ت�شكلهما ومنوهما، ويخ�شعان  

ب�شكل كلي لتاأثريات وخ�شو�شيات ال�شياقات الثقافية املتباينة فيما بينها، فاإن كل ثقافة 

ت�شعى ـ كما راأينا ـ اإىل و�شع اأن�شاق رمزية خا�شة بكل ذكاء. ول ميكن للفرد اأن يندمج يف 

�شياقه الثقايف اإل بتوظيفهما معا )اأي امل�شاحلة بينهما( ولو بدرجات متفاوتة. واإذا كنا قد 

وقفنا �شابقا على كيفيتني ثقافيتني يف التمييز بني الذكاءين )جاوة واملغرب(، فمن الأكيد 

اأن هناك �شياقات اأخرى ذات اأن�شاق رمزية مغايرة.

�شميث  باتريك  الأمريكي  ال�شحفي  يعر�ض  الياباين  املجتمع  �شهادة مطولة حول  يف 

Patrick Smith بع�ض الآليات التي ي�شتعملها الإن�شان الياباين يف التعامل مع منطي املعرفة 

ال�شخ�شية. ويذهب اإىل اأن الإن�شان الياباين يوظف "قناعا" للتمييز بني انتمائه اجلماعي 

اخلارجي وحميميته الفردية الداخلية: »اإن اأول �شيء يواجه الزائر عند و�شوله )اليابان( 

هو الثنائية القائمة بني ما هو خارجي وما هو داخلي، بني الظاهر والباطن. وامل�شطلح 

ما  اأول  اإنها  خارجي".  "�شخ�ض  ومعناها   gaijin جايجني  كلمة  هو  للذات  عليه  املتعارف 

ينبه املرء اإىل اأن احلياة يف اليابان تتكون من �شل�شلة مما هو مقبول وما هو مرفو�ض. ول 

توجد ا�شتثناءات… واللغة اليابانية غنية بالألفاظ التي ت�شف هذا التمايز اجلوهري. 

العام واخلا�ض، احلقيقة املنطوقة واحلقيقة  فثمة كلمات تدل على اخلارجي والداخلي، 

 omute اأوموت  امل�شطلحات:  هذه  من  واحدا  زوجا  لنتاأمل  الفهم،  من  وملزيد  امل�شمرة. 

واأورا ura. وهما الظاهر والباطن، اأو ال�شريح واملت�شمن، اأو الواجهة واخللفية، اأو ـ مبعنى 

مبعنى   ،ura-dori و   omute-dori يقولون  اليومية  اللغة  ويف  واملخباأ…  املك�شوف  ـ  اأو�شع 

ال�شوارع الرئي�شية واحلواري اخللفية…)واإذا كانت كلمات مثل( uramishi تعني ال�شعور 

باملرارة، urayaumu تعني ال�شعور باحل�شد، urami هي احلقد اأو ال�شغينة، )فاإن( كل هذه 

اأمور ل يقبل البوح بها يف اليابان، حيث اإن الغر�ض الأول للجماعة هو مراعاة الن�شجام 

 .273z (ura ومظهر الت�شابه. فم�شاعر احل�شد واملرارة هي بالتعريف م�شاعر خمباأة )اأورا

يجعل  ما  وهذا  الفردية خمباأة متاما.  وال�شمات  اخلا�شة  امل�شاعر  تكون  اأن  يجب  وهكذا 

»اليابانيني يحتفظون مبكان خا�ض ملا هو خمباأ. اإنهم كتاب يوميات متفانون، ل�شبب ب�شيط 

هو اأن جزءا كبريا من احلياة لبد اأن يكون خفيا… ولي�ض هناك �شيء اعتاد اليابانيون 

وامل�شاعر   kokoro وا�شمه  القلب احلقيقي،  اأما  ودواخلهم.  اأنف�شهم  اأكرث من  تخبئته  على 

الإن�شانية ninjo فنادرا ما يف�شح عنها، اإل اأنها هي الأكرث قيمة. فالعواطف نقية وبريئة، 

وهو ما يجعل اليابانيني، حني يظهرونها، يبدون منفعلني ب�شكل طفويل ـ مثال ـ اإذا �شربوا 

والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ض  زهران،  حممد  ترجمة  جديدة،  روؤية  اليابان:  �شميث،  باتريك   .  273
الكويت، اأبريل 2001، �ض. 64-63.
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اأو اإذا غنوا وهم يف احلانة. فالعواطف جزء من "اأورا الأورا"؛ اأعمق الأعماق«274. واإذا 

كانت هذه ال�شهادة ت�شمل على اأكرث من ع�شرة اأ�شداد من املفاهيم، فاإن بوؤرتها الأ�شا�شية 

هي الثنائية مقبول/غري مقبول، �شواء تعلق الأمر ب�شلوك وخطاب العالقات الجتماعية، 

اأو مبكان وزمان هذه العالقات…اإلخ. اإن الأمر يتعلق هنا بن�شق رمزي مييز ب�شكل قاطع 

"�شرورة  لي�ض باملعنى الأخالقي( و"ال�شخ�شية احلقيقة"؛ بني  بني "القناع اخلارجي") 

مراعاة الن�شجام مع الآخرين" و"اإخفاء امل�شاعر الفردية اخلا�شة". ولعل ما يوؤكد �شهادة 

Paul Ekman  (1983(:»در�ض  اإيكمان  بول  النف�ض  بها عامل  قام  التي  الدرا�شة  ال�شحفي 

اإيكمان وزمالء له يف اليابان، ردود الفعل على وجوه الطالب الذين ي�شاهدون فيلما مرعبا 

الطلبة  �شاهد  اأ�شرتاليا. عندما  الأ�شليني يف  البالد  اأهل  لدى  ال�شباب  عن طقو�ض ختان 

اإل على ردرد فعل  بينهم، مل تعرب وجوههم  الفيلم مع وجود �شخ�شية ر�شمية  اليابانيون 

اأن  من  الرغم  )على  مبفردهم  الفيلم  ي�شاهدون  اأنهم  ظنوا  عندما  ولكن  جدا.  خفيفة 

من  مزيج  اإىل  التعبريات  تغريت  وجوههم(،  تعبريات  �شرا  ت�شجل  كانت  الفيديو  كامريا 

الأمل والفزع وال�شمئزاز«275. اإن ال�شعور باملرارة يف �شياق اأو منا�شبة معينة يجب اأن يظل 

خلف "القناع"؛ ل جت�شده مالمح الوجه، فبالأحرى الكلمات. اإنه �شعور من �شنف امل�شاعر 

التي يجب اأن تظل خمباأة لأنها تنتمي اإىل "الأورا" (ura). كما توجد هذه الثنائية الفا�شلة 

بني ما هو عام مقبول وما هو خا�ض مرفو�ض يف مظاهر عديدة من حياة الإن�شان الياباين. 

نينْ  ممَ ِباإ�شنْ وجهني  تت�شمن   cartes de visite تعريف  بطائق  وجود  مثال  النتباه  يلفت  فمما 

خمتلفني ل�شاحب ال�شركة، ا�شم حقيقي )ميثل الذات ال�شخ�شية الأ�شلية(، وا�شم منتحل 

)ميثل الذات العامة اأو القناع(. ويعلق اأحد رجال الأعمال على هذه الظاهرة بالقول: » من 

بني الأ�شباب التي جتعلنا نفعل ذلكـ  ورمبا هذا اأمر خا�ض جدا باليابانـ  هو اأن عددا كبريا 

من رجال ال�شراري276يخلطون بني الذات ال�شخ�شية الفردية والذات العامة يف العمل. 

وحتدوهم الرغبة يف الف�شل بينهما بو�شوح. ففي العمل يجب اأن تتحلى بروح التفاين التي 

متيز املهني يف دوائر الأعمال ـ وهو امل�شمى "املحارب من اأجل ال�شركة")ال�شراري(. اأما 

بعد اخلام�شة م�شاء، فيتوجب اأن تعود اإىل �شخ�شيتك احلقيقية، وتعمل ما يعن لك«277. 

تلك اأمثلة من �شياق ثقايف تندرج فيه مظاهر الذكاء ال�شخ�شي داخل اأن�شاق رمزية 

حمددة اجتماعيا. واإذا كانت �شياقات املجتمعات تتعدد، فاإن جاردنر ـ كما راأينا ـ ي�شنفها 

274 . املرجع ال�شابق، �ض. 65.
275 .  دانييل جوملان، مرجع �شابق، �ض. 166.

املوظف الذي يعي�ض على راتبه، ويرتبط بالعمل يف �شركة كربى  "املحارب من اأجل ال�شركة"،  276 . ال�شراري هو 
طوال حياته.

277 . باتريك �شميث، مرجع �شابق، �ض. 102.
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واإذا كان جمتمع احلقل ـ كما �شبق  �شمن منوذجني؛ جمتمع "الذرات" وجمتمع "احلقل". 

كاملجتمع الغربي، جتد  ـ يبتعد عن الهتمام بال�شخ�ض الفردي، ففي "جمتمع الذرات"، 

العيني ككيان م�شتقل معزول يف مبادراته وم�شريه.  الفرد  اأ�شا�شا داخل  الذات م�شكنها 

يف حني يعترب الو�شط الجتماعي مكانا ثانويا للدعم الفردي. ولعل الت�شور الغربي للبطل 

هذه  وجود  رمزية  على  ينطوي  الآخرين،  عنف  يواجه  اأو  اخل�شوم  ي�شارع  الذي  الأوحد 

جمتمع  اأن  حني  يف  الآخرون«.  هو  »اجلحيم  �شارتر  مقولة  عليها  تنطوي  مثلما  "الذرة"؛ 
احلقل  يقوم على منطق: "اأن تكون اأنت، معناه اأن تكون �شخ�شا اآخر".

اإرث خا�ض من  ناجت عن  ـ   الغربي  املجتمع  ـ يف  نووية  كوحدة  الفرد  على  والرتكيز   

التقاليد ال�شيا�شية والفل�شفية والأدبية الغربية التي ترجع اإىل احلقبة اليونانية. »اإن رجحان 

الفرد، و�شيطرة املفهوم �شيطرة �شاملة، يظالن اأمرين ثابتني يف ت�شور الغرب عن العامل، 

�شاحب  ديكارت  حتى  كلها"،  الأ�شياء  مقيا�ض  "الإن�شان  اأن  يرى  الذي  بروتاغورا�ض  من 

واإذا   .278z"ومالكيها الطبيعة  "�شادة  املفهوم،  بتو�شط  اأن يجعلنا،  وطموحه يف  "اأفكر"، 
كان الأمر كذلك يف الغرب، فهناك »يف مكان اآخر من العامل ت�شتمر ثقافات وح�شارات 

يف النمو دون اأن ت�شتند اإىل الفرد ول اإىل املفهوم، بل تنطوي على عالقات حب الطبيعة، 

 .279zوعالقات بني النا�ض من �شاأنها رف�ض الفردي وال�شتبدادي ل�شالح احلياة اجلمعية

يعترب  الغربي، فال  الثقايف  ال�شياق  ومتميز يف  له طابع خا�ض  بالفرد  الهتمام  كان  واإذا 

ذلك مربرا للخلط بني اأ�شكال الوعي بالذات يف املجتمع الغربي وبني اأ�شكال الوعي بالذات 

يف املجتمعات الأخرى. اإن الأمر يتعلق بتفاوت درجات وتباين مظاهر كل من الذكاءين، 

خمتلفة  كيفيات  فهناك  واحل�شاري.  الثقايف  ال�شياق  اختالف  ح�شب  والتفاعلي،  الذاتي 

بناء  وحدودها يف  اإمكانياتها  ثقافة  لكل  وبالتايل،  ال�شخ�شني.  الذكاءين  بني  التمييز  يف 

نظرية �شريحة حول ال�شخ�ض. واإذا كان املجتمع الغربي قد اأنتج يف الذكاء الذاتي فرويد 

الإن�شانية، كما  النف�ض   Sigmund Freud (1856-1939)الذي ر�شم خريطة �شراع ودينامية 

ممن  وغريهم    Proust  (1871-1922)وبرو�شت J.J.Rousseau (1412-1778) رو�شو اأجنب 

توفرت لهم القدرة على معرفة الذات، ففي جمتمعات اأخرى يوجد من يتوفر على نف�ض 

القدرات وميار�ض نف�ض الأدوار بكيفيات ثقافية اأخرى. 

خال�شة القول: اأنه مقارنة مع ذكاءات اأخرى، تلعب عوامل الثقافة الدور احلا�شم يف 

الرمزي  الن�شق  وا�شتعمال مظاهر  واكت�شاب  تعلم  فعن طريق  ال�شخ�شيني.  الذكاءين  يف 

بهويته  الإن�شان  وعي  اإن  الذكاءين.  هذين  �شورتي  وتتحدد  تت�شكل  ما  بثقافة  اخلا�شة 

278 . روجيه غارودي، حوار احل�شارات، ترجمة عادل العوا، من�شورات عويدات، بريوت/باري�ض 1978، �ض. 24.
279 . املرجع ال�شابق، �ض. 23.
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ال�شخ�شية مل يكن ليتحقق اإل لأن الإن�شان متكن من الن�شالخ عن اللحظة املادية العابرة، 

والتواجد يف عامل غني بالتجارب والإمكانيات  اأي متكن من الن�شالخ من "الهنا والآن"، 

ال�شخ�شيني  الذكاءين  جعل  اإىل  العتبار  هذا  مثل  يوؤدي  اأن  ينبغي  ل  لكن  الالمادية. 

للذكاء.  اأولية"  "طبقات  جمرد  تعترب  قد  التي  الأخرى  الذكاءات  يوجهان  كـ"حاكمني" 

وبيولوجية  تطورية  اأ�ش�ض  على  بدورهما  يتاأ�ش�شان  كغريهما،  ال�شخ�شيني،  الذكاءين  اإن 

)الإح�شا�ض الب�شيط بالنفعال والإدراك املبا�شر لالآخرين(. ولكن الأ�شكال املختلفة التي 

يتخذانها تربز �شمن خ�شائ�شهما الراقية والنادرة يف �شياقات ثقافية خمتلفة. فاإذا كان 

الغرب مثال يعلي من �شاأن الذات الفردية، فاإن مثل هذا "الت�شخيم للذات" يبقى م�شاألة 

اختيار ثقايف ولي�ض مطلبا كونيا اإن�شانيا. لذلك فمختلف الثقافات تواجه اختيارا للميل نحو 

الذات الفردية اأو العائلة النووية، اأو نحو كيان اأو�شع كاجلماعة اأو الأمة. ومن خالل هذا 

الختيار حتدد الثقافة مدى نزوع الفرد نحو ذاته الداخلية اأو اجتاه روؤيته نحو الآخرين يف 

العامل اخلارجي.
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الذكــاء الطبيـعــي

ـ يف   1996 �شنة  الذكاءات  قائمة  اإىل  اأ�شافه جاردنر  الذي  ـ  الطبيعي  الذكاء  يتحدد 

اأي  املعدنية،  والأ�شياء  والنباتية  الأنواع احليوانية  القدرة على معرفة خمتلف خ�شائ�ض 

معرفة مظاهرها واأ�شواتها ومنط حياتها ون�شاطها و�شلوكها؛ كما يتجلى يف القدرة على 

ت�شنيف وحتديد الأ�شكال والبنيات املوجودة داخل الطبيعة، يف �شورها املعدنية والنباتية 

واحليوانية؛ وت�شور اأن�شاقها، وال�شعي نحو ا�شتك�شافها وفهمها؛ وكذا حتديد وت�شنيف كل 

اأو التي لها عالقة بها280. ويتم التعرف  اأ�شياء الطبيعة،  الأ�شياء واملواد امل�شتخرجة من 

لهم  ومن  و�شلوكاتها،  احليوانات  ت�شتهويهم  الذين  الأ�شخا�ض  لدى  الطبيعي  الذكاء  على 

ح�شا�شية جتاه البيئة الطبيعية والنباتات؛ كما يوجد لدى الذين ت�شتهويهم كيفية ا�شتغال 

اجل�شم الإن�شاين؛ وكذا املاهرين يف ت�شنيف واختيار وجتميع وجدولة املعطيات. ويوجد يف 

�شكله املتطور لدى عامل الطبيعيات الذي يعرف وي�شنف النباتات واحليوانات؛ كما يوجد 

البيولوجيني واجليولوجيني وعلماء  لدى الأ�شخا�ض الذين يهتمون بالن�شاط الطبيعي من 

الأر�شاد والفلك…اإلخ.

- ي�شري جان ماري بيلت Jean-Marie Pelt )اأ�شتاذ البيولوجيا النباتية وعلم العقاقري 

املعني  اأن»الذكاء  اإىل  لالإيكولوجيا(  الأوروبي  املعهد  ورئي�ض  بفرن�شا،  ميتز   جامعة  يف 

روؤية  والعامل،  للحياة  الختالف  متام  خمتلفة  …روؤية  الطبيعية…ين�ضء  بالتنظيمات 

الطبيعي  للذكاء  التطور  م�شار  ويبني  ذاته«281.  التطور  مل�شار  تبعا  وتركيبية،  دينامية 

على اأنه قدرة �شرورية لبقاء احليوان والإن�شان على ال�شواء. فلكي تتمكن احليوانات من 

احلفاظ على بقائها كان لبد لها اأن تنتقي من اأ�شناف النباتات والأنواع احليوانية الأخرى 

ما تلبي به حاجاتها، واأن ت�شلك مع هذه الأخرية وفق ت�شنيفات حمددة؛ وهكذا فـ »جميع 

البيئة.  تقا�شمها  اأخرى  اأنواع  اأقل تقدير وجود  العليا من احليوانات تدرك على  الأ�شكال 

فهي تدرك وجود احليوانات الأخرى يف خم�شة اأ�شكال: اإما كفري�شة اأو مناف�شة اأو طفيلية 

. يجب التمييز هنا بني مو�شوعات خمتلف الذكاءات: تتحدد  مو�شوعات الذكاء املنطقي الريا�شي يف   280
املجموعات العددية واملفاهيم املجردة. اأما مو�شوعات الذكاء الف�شائي فهي الأ�شكال وال�شور املكانية؛ يف حني 

اأن مو�شوع الذكاء الطبيعي هو الأ�شياء املادية. اأما الفرق بني الذكاء الطبيعي والذكاء اجل�شمي ـ احلركي فيتجلى 

يف كون الأول يتعلق بتحديد وت�شنيف الأ�شياء الطبيعية، اأما الثاين فيتعلق يف جانبه اخلارجي مبهارات اجل�شم 

يف معاجلة وحتويل الأ�شياء. 

ال�شيد حممد عثمان، املجل�ض الوطني  الوفاق بني الإن�شان والطبيعة، ترجمة  . جان ماري بيلت، عودة   281
للثقافة والفنون والآداب، الكويت، �شبتمرب 1994،  �ض. 240.
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اأو معادية اأو متعاي�شة282z. اأما بالن�شبة لالإن�شان، فقد تعرف منذ القدم على اأنواع معينة 

من ثمار واأوراق واألياف النباتات والأ�شجار، كما فر�ض عليه ن�شاط ال�شيد معرفة خمتلف 

بيئته،  يف  احلية  الكائنات  على  تعرف  القدم  منذ  »فهو  به،  املحيطة  احليوانات  اأ�شناف 

وكون �شورة ذهنية عنها، فكان ينظر لها ـ ولنقل يق�شمها ـ من زاوية الفائدة وال�شرر له. 

الإن�شان  الب�شرية املنظمة عندما اهتم  وقد ا�شتمرت هذه النظرة حتى ظهور اجلماعات 

وهذه  بها«283.  العالقة  نوع  يحدد  اأن  اأجل  من  به  التي حتيط  احلية  الكائنات  بت�شنيف 

القدرة على الت�شنيف هي التي مكنت الإن�شان منذ ن�شف مليون �شنة من ا�شطياد وتناول 

والأيل  والنعامة  واجلمل  والدب  والغزال  القرن  ووحيد  كاحل�شان  احليوانات،  من  اأنواع 

واجلامو�ض واخلنزير الربي وال�شبع والثور واملاموث284. وخالل عملية التطور التدريجي 

متكن الإن�شان من تدجني وا�شتئنا�ض اأنواع معينة من احليوانات،وهي عملية »تتطلب تربية 

وتنظيما وحتكما واختيارا للفرائ�ض. ونعلم اأن تدجني احليوانات قد مار�شه الإن�شان منذ 

ع�شرة اآلف �شنة، ويف بع�ض احلالت ميكن اأن يرجع هذا التاريخ اإىل اأبعد من ذلك«285. 

واإذا كانت هناك حيوانات عديدة تتعاي�ض فيما بينها يف اإطار العتماد املتبادل بينها، فقد 

معينة.  اأغرا�ض  منها ح�شب  العديد  تدجني  ـ من  الطبيعي  ذكائه  بف�شل  ـ  الإن�شان  متكن 

القدم؛  تعاي�ض منذ  الإن�شان عالقة  اأقام معه  اأهم حيوان  الكلب  يعترب  وكمثال على ذلك 

حيث متكن من تدجينه وتربيته جلعله متخ�ش�شا يف مهارات معينة، كال�شيد وتعقب اأثر 

الليلية… اأو احلرا�شة  القطيع  اأو رعي وتطويق  واإيجادها وحملها،  الفرائ�ض ومطاردتها 

اإلخ. واتخذ هذا التخ�ش�ض منذ عهد قريب اأ�شكال ومهام اأخرى، كجر العربات اأو حمل 

الر�شائل اأو التحري عن الألغام، اأو لالإنقاذ اأو اقتفاء اأثر املجرمني اأو قيادة املكفوفني اأو 

مظاهر  بع�ض  بها  تطورت  التي  الكيفية  جت�شد  مظاهر  وهي  الف�شاء286.  رجال  تعوي�ض 

اأنواع  على  احلال  بطبيعة  ي�شدق  والأمر  الإن�شان.  لدى  الطبيعي  الذكاء  قدرات  توظيف 

اأخرى من احليوانات التي عمل الإن�شان على تدجينها لأغرا�ض اأخرى متخ�ش�شة.

ويف ارتباط مع �شرورة احلفاظ على البقاء كان على الإن�شان البائد املفتقد لأي �شالح 

ج�شمي طبيعي اأن يتقي ويتجنب خماطر البيئة الطبيعية، واأن يدخل معها يف عالقة حتويل 

282 . ديزموند موري�ض، القرد العاري، ترجمة مي�شيل اأزرق، دار احلوار للن�شر والتوزيع، الالذقية )�شوريا(، 1995, 
�ض. 180.

283 . ر�شيد احلمد و حممد �شعيد �شباريني، البيئة وم�شكالتها، املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
اأكتوبر  1984، �ض. 73.

284 . ديزموند موري�ض، مرجع �شابق، �ض. 180.
285 . نف�ض املرجع �ض. 181.

286 . نف�ض املرجع، �ض. 184-183.
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اأنه »يقف فيها منت�شب القامة حامال جمجمة  اإن �شالحه الأ�شا�شي و�شط بيئته  وتغيري. 

كبرية حتوي دماغا متطورا ي�شيطر على جهاز نام للنطق. اإنها اأ�شلحة فريدة ا�شتغنى بها 

عن الفراء والظفر والناب واملخلب. اإن قدرات الإن�شان البيولوجية اأ�شلحة نادرة الكفاءة 

ومتطلبات  وماأواه  ودوائه  وك�شائه  غذائه  على  بوا�شطتها  ويح�شل  البيئة  بها  ي�شتك�شف 

�شناعاته«287. 

-  ملا عر�ض جاردنر و�شفه للذكاء الطبيعي مل ي�شر اإىل املنطقة الدماغية املرتبطة 

باملراكز  يرتبط  رمبا  الذكاء  هذا  اأن  افرت�شت  درا�شات  ظهرت  اللحظة  تلك  ومنذ  به. 

الأ�شياء،  بني  ال�شمنية  العالقات  ومناذج  اأمناط  على  التعرف  عن  امل�شوؤولة  الدماغية 

وكذا املناطق امل�شوؤولة عن الإدراكات احل�شية الأ�شا�شية، واملناطق املرتبطة بالتمييز بني 

بني  التمييز  القدرة على  اأن  اإىل  الأع�شاب  علم  درا�شات  وت�شري  وت�شنيفها288.  الأ�شياء 

هذا  يوؤكد  ما  ولعل  الأي�شر289.  اجلداري  الف�ض  تتمو�شع يف  احلية  وغري  احلية  الأ�شياء 

التمو�شع الدماغي املتميز وجود بع�ض احلالت املر�شية التي يعجز فيها الفرد عن ت�شمية 

بع�ض الأ�شياء اأو الكائنات الطبيعية، والتي تدل عن وجود مناطق داخل املخ تقوم برتميز 

الكائنات  بني  التفرقة  هو  كثريا  يتكرر  ت�شنيف  »وهناك  حمددة.  مو�شوعات  وت�شنيف 

احلية والأ�شياء اجلامدة، حيث جند اأن نوعا منهما هو الذي يعاين �شعوبة الت�شمية بينما 

يظل الآخر �شليما. فقد جند مر�شى يف مقدورهم ت�شمية املق�ض وامليكرو�شكوب، لكنهم ل 

ي�شتطيعون ت�شمية احل�شان. وقد ي�شتدل من ذلك على اأن هنالك ت�شنيفات خمتلفة يف املخ 

لكل من الكائنات احلية وغري احلية، واأنها ت�شفر يف موا�شع خمتلفة«290. وتوؤكد التجارب 

كذلك اأن هوؤلء املر�شى، بالرغم من اأنهم ل يعانون اأية �شعوبة يف التعبري اللغوي، فاإنهم ل 

ي�شتطيعون و�شف حيوان ب�شكل م�شخ�ض291. ومن بني الأمثلة الوا�شحة حالة �شيدة كانت 

تعر�ض اأمامها �شورة حيوان الفقمة Phoque، فكانت ت�شميه حماما، اأو �شورة خنزير كانت 

287 . ر�شيد احلمد و حممد �شعيد �شباريني، مرجع �شابق،، �ض. 137.
 . 288Leslie Owen wilson, «The Eighth Intelligence: Naturalistic Intelligence», www.uwsp.
edu/education/lwilson.
. 289 Thomas Armstrong, Multiple intelligences in the classroom, Association for Superv -
sion and Curriculum   Development, Alexandria, 2nd Edition, 2000, p.2-5.                                                                                                          

 Thomas Armstrong, The Multiple Intelligences of Reading and Writing: Making the Words
Come Alive, Chapter 1. Literacy, Multiple Intelligences, and the Brain, in :www.ascd.org/
    publications/books/2003armstrong/chapter1.html.

290 . كر�شتني متبل، مرجع �شابق، �ض. 98-99.
291    Mathieu Ceccaldi, «Voir sans reconnaître», Science & vie, N°177, Decembre 1991,  
p. 30. 
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ت�شميه فيال. كانت تعرف اأن الأمر يتعلق بحيوان، ولكنها مل تتمكن من حتديده بدقة؛ اأي 

مل ت�شتطع ت�شميته اأو حتديد خ�شائ�شه من حيث كونه حيوانا األيفا اأو متوح�شا اأو خطرا، 

اأو ذاك. وعندما قدمت لهذه ال�شيدة جمموعة من ال�شور لأ�شياء  اأو يوجد يف هذا البلد 

ماألوفة متكنت من التعرف ب�شكل �شحيح على %68 من الأ�شياء امل�شنعة )كالأدوات وو�شائل 

ولكنها مل تتعرف �شوى على % 29 من املو�شوعات البيولوجية )كاحليوانات  النقل…(، 

  J.Hart, R.S.Berndt & A.Caramazza (1985)اأخرى و�شفها والنباتات(292. وهناك حالة 

والتي متيزت بوجود »عجز عن ت�شمية الفاكهة واخل�شراوات، مع الحتفاظ بالقدرة على 

والأ�شياء  والأ�شجار  والأ�شكال  واملالب�ض،  اجل�شم  واأجزاء  واحليوانات،  الطعام  ت�شمية 

املنزلية… وقد ذهب بع�ض الباحثني، يف حماولة منهم لتف�شري هذا العجز اخلا�ض بكيفية 

اإدراكية حمددة، اإىل اأن هناك نظاما دلليا واحدا يختزن كال من معاين الكلمات واأ�شمائها، 

لكن هناك م�شارات متنوعة لتخزين تلك املعلومات ول�شرتجاعها، وهي م�شارات ميكن اأن 

ي�شاب بع�شها دون الآخر…وهناك باحثون اآخرون يعتقدون اأن ثمة اأنظمة دللية عديدة 

لي�ض  معني  اختبار  يف  اإليه  الو�شول  ميكن  الذي  املعاين  م�شتودع  واأن  حمددة،  كيفية  لكل 

هو م�شتودع املعاين الذي ميكن الو�شول اإليه يف اختبار اآخر«293. ومن الوا�شح اأنه اأمام 

هذين التف�شريين املتباينني، تتجه نظرية جاردنر اإىل التف�شري القائل بوجود اأنظمة دللية 

متعددة، على اأ�شا�ض مبداأ متيز الذكاءات الذي يوؤ�ش�ض هذه النظرية.

اأ�شنافا من  الذاكرة مي�ض  اأ�شكال من عجز  الطبيعي وجود  الذكاء  يوؤكد متيز  ومما 

املو�شوعات الطبيعية. لقد عر�ض وارجنتون E.K. Warrington وعدد من م�شاعديه )1984) 

حالت عجز عن تذكر اأ�شياء حمددة دون غريها، ووجد ان�شقاقا بني فئات دللية متنوعة، 

من اأكرثها �شيوعا الن�شقاق بني احليوانات والأ�شياء املنزلية؛ حيث يعاين املري�ض فقدانا 

للذاكرة يتعلق ببع�ض هذه الأنواع من الأ�شياء دون غريها294.  

اإىل  فبالإ�شافة  جوانب.  عدة  من  الفرد  لدى  الطبيعي  الذكاء  منو  تناول  ميكن    -

اجلانب املتعلق بنمو القدرة على حتديد وت�شنيف الأ�شياء والكائنات احلية، هناك جوانب 

اأخرى تتعلق بنمو احل�شا�شية والهتمام جتاه النباتات واحليوانات وخمتلف مكونات البيئة 

يتعلمون  الأطفال  اأن  كثرية  جتارب  اأو�شحت  »فقد  الت�شنيف  م�شتوى  فعلى  الطبيعية. 

اأو جمل  اأن تقدم لهم ن�شخة لقطة ما  اإذ يكفي  اأ�شماء الف�شائل احليوانية؛  ب�شهولة تامة 

ما اأو فيل معني، لكي يحتفظوا بتمثل وجود ف�شيلة ت�شمى "قطة" واأخرى "جمال" وثالثة 

   . 292Ibid, p. 28. 
293 . كر�شتني متبل، مرجع �شابق، �ض.100-99.

294 . نف�ض املرجع، �ض. 124.
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"فيال" ويتعرفون فيما بعدو وب�شهولة تامة على كل هذه الف�شائل«295. كما تزودنا بع�ض 
الأ�شياء  بع�ض  ت�شنيف  على  الطفل  قدرات  منو  يف  مو�شوعها  ح�شرت  التي  الدرا�شات 

الطفل  يربط  الكالم  بداية عملية  فمع  الطبيعية مبعطيات منائية ل ميكن جتاهلها296. 

ذلك  وبعد  معني(.  واحد  بكلب  "كلب"  كلمة  )ارتباط  واحد  معني  ب�شيء  الكلمات  معنى 

يبداأ الطفل مبالحظة وجوه ال�شبه التي جتمع بني الأ�شياء )يت�شكل لديه مفهوم عام عن 

الكلب(، ولكنه يعمم الكلمة على وحدات اأخرى م�شابهة )تطلق كلمة كلب على كل حيوان 

له اأربع قوائم(. فاإذا كان الطفل يف املرحلة الأوىل »يقوم بعملية تعميم ناق�شة، فاإنه يقوم 

الآن بعملية تعميم زائدة، وذلك قبل اأن ي�شل اإىل التعميم ال�شحيح«. اإل اأنه عندما يطلب 

من الطفل يف هذه املرحلة الإ�شارة اإىل الكلب فاإنه ي�شري مبا�شرة اإىل الكلب دون احليوانات 

الأخرى؛ مما يعني اأنه قادر على التمييز، دون التعبري نظرا لفتقاره اإىل القامو�ض اللغوي 

اأو  الكبار  الزائد ويقرتب من تعميم  يتقل�ض تدريجيا تعميمه  الثالثة  الكايف. ويف املرحلة 

يف  الأ�شياء  ت�شنيف  من  الطفل  يتمكن  عمره  من  وال�شابعة  اخلام�شة  وبني  معه.  يتطابق 

واأخرى يف فئة "الفاكهة",  فئات اأكرث جتريدا؛ في�شنف وحدات معينة يف فئة "احليوان"، 

وهكذا دواليك.  والثالثة يف فئة "الثياب"، 

الطبيعية,  والكائنات  الظواهر  جتاه  الأطفال  واهتمام  ح�شا�شية  م�شتوى  على  اأما 

فاملالحظ اأن هذا الهتمام الذي يبداأ يف �شن مبكر، يتمثل يف ميل الأطفال اإىل امل�شاهد 

والق�ش�ض التي ت�شخ�ض اأو تتحدث عن احليوانات والظواهر الطبيعية. وميكن هنا الإ�شارة 

اإىل نتائج ال�شتفتاء التلفزيوين الذي طال ثمانني األف طفل بريطاين )بني الرابعة والرابعة 

ع�شرة( حول �شوؤال »اأي حيوان حتبه اأكرث من غريه؟، واأي حيوان تكرهه اأكرث من غريه؟«297. 

املراتب  احتلت  والتي  الأطفال،  لدى  "املحبوبة"  احليوانات  بني  من  اأنه  النتائج  واأبانت 

 Bush baby298 الأوىل هناك ال�شامبانزي، ال�شعدان، ثم احل�شان والليموريات من �شنف

والباندا والدب. اأما احليوانات "املكروهة" فجاء ترتيبها كما يلي: الأفعى والعنكبوت، ثم 

جامعة  الإن�شانية،  العلوم  جملة   ،zالثقافية الثوابت  عن  والبحث  املعرفية  }الأنرثوبولوجيا  اأحر�شاو،  الغايل   .  295
البحرين، العدد6، �شيف 2003، �ض. 278..

296 . اعتمدنا يف تقدمي هذه املعطيات على: حممد عماد الدين ا�شماعيل، مرجع �شابق، �ض. 127- 129.
 zالقرد العاري{ Desmond Morris  )وهو عامل حيوانات( هذه النتائج يف كتابه  297 . يعر�ض ديزموند موري�ض 
ال�شالف الذكر، �ض.�ض. 188-189. ويعرتف املوؤلف يف خامتة كتابه اأنه ق�شد البحث عن الأ�شول البيولوجية املح�شة 

لل�شلوك الإن�شاين، والك�شف عن كون الإن�شان ما زال ظاهرة بيولوجية ب�شيطة، لأن ذلك يعك�ض الوجه الآخر للكائن 

اإىل  الإ�شاءة  }تعمدُت  املوؤلف  يقول  ال�شبب  ولهذا  الك�شف عنها.  الإن�شان  يتفادى  التي  للعملة  الآخر  الوجه  الب�شري، 

اأنف�شنا عندما قلت اإننا "قرود عارية" بدل من الأ�شماء املعتادة التي نطلقها على اأنف�شناz. �ض. 198. 

Bush baby  . 298 اأو Galago ليموريات �شغرية توجد يف مرتبة بني الثدييات اآكلة احل�شرات والقردة. تعي�ض على 
الأ�شجار، ولها اأذرع واآذان طويلة وعيون وا�شعة متكنها من الإب�شار ليال. 
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التم�شاح فالأ�شد واجلرذ والظربان والنمر. واملالحظ كذلك يف هذا ال�شتفتاء اأن اإجابات 

�شنا يف�شلون  الأ�شغر  »الأطفال  العمرية؛ حيث كان  الفئات  الأطفال كانت تختلف ح�شب 

الإن�شان، حبا  اأن جتاوب  يعك�ض  الذي  ال�شي  والعك�ض �شحيح«.  الأكرب حجما،  احليوانات 

 Desmond وكرها، مع احليوانات يتغري ح�شب مراحل العمر. وقد ذهب ديزموند موري�ض

ـ وح�شرها يف جمموعة  النف�شي  التحليل  زاوية  ـ من  التغريات  اإىل ت�شنيف هذه   Morris

من املراحل ي�شقط من خاللها الأفراد دوافعهم التي جتعلهم يتخذون احليوانات كبدائل 

اأو رموز تتغري ح�شب خ�شو�شية كل مرحلة، لتنتهي مع ال�شيخوخة كمرحلة تتميز بتزايد 

الهتمام باحليوانات، خا�شة تلك التي املهددة بخطر النقرا�ض. وبغ�ض النظر عن مدى 

دقة هذا التحليل، فهو يبني يف جانب منه اأن التجاوب مع احليوان ـ ب�شكل مبا�شر اأو رمزي 

م�شاألة  ـ  القت�شادية  الأغرا�ض  مع  تتداخل  ا�شتك�شافية  اأو  جمالية  اأو  علمية  اأغرا�ض  يف 

ـ قابل لأن  ـ مثله مثل الذكاءات الأخرى  اإن الذكاء الطبيعي  تالزم الإن�شان طوال حياته. 

يف�شر يف جانبه النمائي من خالل مناذج تف�شريية عديدة. وبالرغم من تباين منطلقات 

اإن�شانية متميزة يف  بوجود قدرات  "العرتاف"  نوع من  تنطوي على  فاإنها  النماذج  هذه 

م�شار منوها.

الذكاء  وقدرات  موؤهالت  على  يتوفرون  الذين  الأطفال  مييز  اإن»ما  العموم  وعلى 

التن�شيق  من  بنوع  بهم  حتيط  التي  الطبيعية  الظواهر  اإىل  ينظرون  كونهم  هو  الطبيعي، 

املنظور  هذا  اإن  منظم.  غري  ع�شوائي  ب�شكل  توجد  وكاأنها  اإليها  النظر  عو�ض  والتنظيم، 

ي�شاعدهم على الفهم والتحكم يف هذه الظواهر«299  الطفل الذي يتميز بالذكاء الطبيعي 

مييل اإىل املالحظة واجلمع والت�شنيف وترتيب املعلومات؛ يتعلم اأ�شماء واأو�شاف الظواهر 

الطبيعية، وي�شنف ال�شخور واحل�شرات والأ�شداف واحليوانات، ومييز بني اأ�شوات هذه 

الأخرية. يقوم بتجارب يف الطبيعة وي�شتخرج منها العنا�شر واملواد، ومييل اإىل درا�شة كتب 

والعتناء  الأزهار  الب�شتنة وجتفيف  اأن�شطة  البيئية وميار�ض  التغريات  الطبيعة، ويالحظ 

باحليوانات الأليفة. يف�شل امل�شي والتنزه والزيارات امليدانية حلدائق احليوانات واحلقول 

النباتية ومتاحف التاريخ الطبيعي300.كما يتميز هذا الطفل بقوة املالحظة احل�شية وتذكر 

الأ�شياء التي حتدث يف بيئته الطبيعية؛ يحب التخييم والت�شلق وال�شفر يف الطبيعة.

- ميكن تاأكيد متيز الذكاء الطبيعي من خالل حالت "املعتوهني العلماء" كحالت ـ 

 ,2004 البي�شاء،  الدار  اجلديدة،  النجاح  مطبعة  الكفايات،  وتطوير  املتعددة  الذكاءات  اأمزيان،  حممد   .  299 
�ض. 58.

 .  300 Bruce Campbell, «The Naturalist intelligence», New Horizons for learninig, www.
newhorizons.org



144

IOó©àŸG äGAÉcòdG

بالرغم من غياب اأو تدهور جمموعة من القدرات احلا�شوبية املعرفية لديهاـ  متيزت بقدرة 

رو�شكا حالة  يقدم  الإطار  الطبيعة. يف هذا  بع�ض ظواهر  مع  التعامل  على يف  ا�شتثنائية 

للنظر  لفت  با�شتعداد  يتميز  الذي   Gottfried Mind ميند  جوتفريد  حالة  »وهي  متميزة، 

الأدبية  املعطيات  خالل  ومن  القطط".  "رفائييل  يدعى  كان  اأنه  حتى  القطط،  ر�شم  يف 

ظهر باأنه معتوه عقليا، مل يتعلم الكتابة والقراءة…ومل تقت�شر ر�شومه على القطط بل 

احتوت على الثعابني والنمور والأرانب وجمموعات الأطفال. لقد كانت هذه الر�شوم منفّذة 

متاما ب�شكل متاثل فهي الطبيعة. وبذا حقق �شمعة عظيمة يف اأوروبا. وقد اقتنى واحدة من 

لوحاته "القطة واأبناوؤها" جورج الرابع يف اإجنلرتا«301. وبالرغم من اأن هذه احلالة تتعلق 

بالر�شم، وهو نظام رمزي يتحدد من خالله الذكاء الف�شائي الب�شري، اإل اأن الرتكيز على 

�شنف معني من احليوانات )وهو القطط( ي�شري وجود نظام دليل م�شتقل يف الدماغ خا�ض 

باأ�شناف معينة من احليوانات. 

ل يخلو تاريخ العلم من حالت علماء كبار متيزوا بقدرات فائقة يف الذكاء الطبيعي. 

ويتخذ جاردنر من داروين Charles Darwin (1809-1882) منوذجا وا�شحا يف جت�شيد هذا 

الذكاء. منذ �شغره اأبان داروين عن �شغف كبري بتجميع وحت�شيل وت�شنيف مواد حيوانية 

الأ�شياء؛  اأ�شناف  النباتات، جمعت كل  اأ�شماء  لإيجاد  �شعيي  » يف  داروين:  يقول  ونباتية. 

كالقواقع والأختام، والطوابع الربيدية، والنقود وعينات املعادن…اإن هذا ال�شغف، الذي 

ميكن اأن يقود رجال لي�شبح عاملا يف الت�شنيف الطبيعي، اأو خبريا اأو �شحيحا، كان قويا 

جدا بالن�شبة يل، وفطريا بالتاأكيد؛ لأنه ل اأحد من اإخوتي واأخواتي كان لهم هذا امليل«302. 

بل اإن هذا الهو�ض مل يقت�شر على عملية التجميع، بل دفعه اأي�شا اإىل و�شع اأ�شماء لالأ�شياء 

وت�شنيفها. وح�شب بنوا فريول Benoît Virole،  اإذا كان كل �شيء يف العلوم الطبيعية يبداأ 

خ�شائ�شها  من  جمموعة  عزل  تتطلب  الأ�شياء  ت�شنيف  عملية  فاإن  الت�شنيف،  مب�شكل 

من  وانطالقا  الأخرى،  الأ�شياء  من  غريها  يف  موجودة  كانت  اإذا  عما  والبحث  ال�شكلية، 

اخل�شائ�ض امل�شرتكة يتم ا�شتنتاج ما اإذا كانت هذه الأ�شياء تنتمي اإىل نف�ض الفئة التي 

ميكن ت�شميتها يف نهاية الأمر. واإذا كانت العملية هنا تكت�شي طابعا منهجيا معقدا، فاإن 

ب�شكل  طبيعية  مو�شوعات  وت�شمية  وت�شنيف  جتميع  من  الوقت  نف�ض  يف  متكن  داروين 

يختلف جذريا عن ما ميار�شه هواة التجميع Les collectionneurs. بل اإن داروين كان �شديد 

301 . األك�شندر رو�شكا، الإبداع العام واخلا�ض، ترجمة غ�شلن عبداحلي اأبو فخر، املجل�ض الوطني للثقافة والفنون 
والآداب، الكويت، دي�شمرب 1989، �ض. 70.

Benoît Virole, Le voyage interieur de Cha - عن:   .302
les Darwin, Editions des archives contemporaines, paris, 2000, p.50

                                                                                                                                                                                  .
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الفئات  يف  ت�شنيفها  ي�شعب  والتي  و�شطى  حلقات  ت�شكل  التي  الأ�شياء  بوجود  الهتمام 

الكربي امل�شتعملة يف و�شف العامل احليواين والنباتي303. وبالإ�شافة اإىل منوذج داروين 

ميكن ال�شتدلل اأي�شا على ا�شتقالل الذكاء الطبيعي من خالل اهتمامات واأن�شطة طبيعية 

اأ�شا�ض الحتكاك بالطبيعة وبكائناتها. ولعل الإ�شم الذي ميكن ا�شتح�شاره  اأخرى، منها 

هنا هو كو�شتو Jacques-Yves Cousteau  (1910-1997)امل�شتك�شف البحري الذي متكن برفقة 

اأ�شرطة  اأجهزة متكن من املكوث حتت املاء ملدة �شاعات طوال. واأجنز  اآخرين من و�شع 

وثائقية يف غاية الده�شة حول الطبيعة، كما األف كتب عديدة حول ا�شك�شافاته. وكان من 

املدافعني واملنا�شلني يف جمال البيئة.

 - من املوؤكد اأن الذكاء الطبيعي كغريه من الذكاءات يكت�شي مظاهر متعددة ح�شب 

النظري  الت�شنيف  طرق  حيث  من  �شواء  بينها  فيها  تتباين  والتي  الثقافية،  ال�شياقات 

اأو الهتمام العملي اليومي بها. فمن حيث الت�شنيف ت�شري  للظواهر والأ�شياء الطبيعية، 

واحل�شارات  الثقافات  تقطيع  كيفية  حول  املعرفية  الأنرثوبولوجيا  يف  الدرا�شات  بع�ض 

للكون اإىل وجود خ�شائ�ض م�شرتكة بينها يف ت�شنيف مو�شوعات الكون. لكن املالحظ هنا 

الثقافات  والتماثل بني  الت�شابه  وا�شعة وكلية كان احتمال  الت�شنيف  اأنه كلما كانت فئات 

واردا؛ وكلما كان الت�شنيف حم�شورا يف فئات �شيقة كان الختالف اأو�شح بني الثقافات. 

وهكذا فـ»التمييز على �شبيل املثال بني ما هو اإن�شاين ول اإن�شاين يوجد يف جميع الثقافات، 

بع�ض  لدى  تنطوي  واحليوانات  النباتات  فاأغلب  اآخر.  اإىل  �شعب  من  تتغري  احلدود  لكن 

اخل�شائ�ض  على   )Les Macunas و   Les Achuars )خا�شة  ال�شتوائية  الأمازون  �شكان 

والتوا�شل.  واملوت  واحلياة  الروح  خ�شائ�ض  مقدمتها  ويف  الإن�شان  عند  املوجودة  نف�شها 

والرجال  اأطفالهن.  يخاطنب  كما  النباتات  يخاطنب  حدائقهن  يزرعن  اللواتي  فالن�شاء 

الذين ي�شطادون يتعاملون مع الفرائ�ض مثلما يتعاملون مع اأ�شهارهم«304. ويف �شياقات 

اأخرى يخ�شع الت�شنيف ملعايري مغايرة ل ترتبط بالفرد بل ببنية املجتمع. يف هذا ال�شياق 

يوؤكد دوركامي »اأن ت�شنيفات "البدائيني" لالأ�شياء الطبيعية لي�شت اإل �شورة عن تق�شيمات 

الع�شرية  "ملك"  الريح  اإن  يقولون  مثال  فالأ�شرتاليون  وفروع.  ع�شائر  اإىل  جمتمعاتهم 

لو  كما  ما،  فرع  من  "جزء"  الفالين  م  جمَ املمَننْ واإن  غريها،  ع�شرية  ملك  واملطر  الفالنية، 

كان اإن�شانا. والطبيعة بكاملها مق�شمة هكذا على غرار الفئات الجتماعية. كاأن لالأ�شياء 

بكل  الطبيعة،  تلعب  اأفريقيا(  الأزاندي )و�شط  قبائل  للب�شر«305. ويف  كما  قربى  �شالت 

 . 303Ibid, p.51. 
304 . الغايل اأحر�شاو، مرجع �شابق، �ض. 275.

305 . غا�شتون فيو، الذكاء، �ض. 92.
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مكوناتها وظواهرها، دورا جوهريا يف ت�شورات وحياة اجلماعة. ولذلك يقوم ت�شنيفهم 

لها على ثنائية اخلري وال�شر. اإن الطبيعة ـ ح�شب حمي الدين �شابر ـ توجد يف عمق تفكري 

الأزاندي الذين يدجمونها يف جمال حياتهم كقوى متثل اخلري اأو ال�شر. ويبدو اأن اهتمامهم 

النبات  اأما  حماية.  كعن�شر  اإليه  ينظر  الذي  احليوان  مع  مقارنة  واأقوى  اأو�شح  بالنبات 

فيعترب �شديق الأزاندي. وبالرغم من وجود عدد هائل من اأنواع ال�شجر، فاإن كل �شجرة 

اليومية؛  احلياة  �شوؤون  كل  يف  الزاندي  اإليها  يلجاأ  �شحرية  اأو  دينية  خا�شية  على  تنطوي 

حيث ي�شنعون من اأغ�شانها واأوراقها وجذورها اأدواتهم املقد�شة، كما يعدون من اأ�شربتها 

اأغرا�ض،  حتقيق  يف  بها  لال�شتعانة  اأو  بالثاأر،  لالأخذ  اأو  اأعدائهم،  ملواجهة  �شحرية  مواد 

منها الأغرا�ض الفنية306. وي�شيف حمي الدين �شابر اأن »جوانب هذا املو�شوع مت�شعبة. 

ورمبا اأغنى يف هذا املقام الإ�شارة اإىل نبات واحد من ف�شيلة ب�شلية يعرف با�شم الرانقا 

ranga، وقد عددُت منه ثالثة وع�شرين نوعا ي�شتعمل كل نوع منه يف وجه من وجوه احلياة. 

وهو يزرع حول البيت يف كل اجتاه…ولكل مر�ض من الأمرا�ض املعروفة كال�شل والأمرا�ض 

رانقا  اأن هناك  رانقا متخ�ش�ض، كما  والأورام  الأ�شنان واجلذام  واأمل  وال�شداع  ال�شرية 

للطقو�ض الدينية، كذلك الذي يقدم للم�شرفني على عمليات اخلتان اجلماعية لالأطفال. 

ولعل اأعجب اأنواع الرانقا، ذلك الذي يطلب منه موهبة ال�شعر والغناء، وكانوا يطعمونه مع 

ال�شم�شم، ويزرعونه خلف البيت، وي�شمونه 307zranga abayango. ومن الغريب اأن الأزاندي 

رغم تقدمهم يف فنون الزراعة مل يدجنوا احليوان. »ومع اأن احليوانات املتاأبدة كلها لها 

ا�شم  ل  والكلب،  املاعز  ا�شتثنينا  اإذا  امل�شتاأن�شة،  احليوانات  اأن  اإل  الزاندي،  بلغة  اأ�شماء 

لها. ويطلق عليها جميعا ا�شم pasio ومعناها اللحم«308. اأما يف �شحراء كالهاري فتتميز 

جماعات ال�شيادين وجامعو الثمار مبهارات دقيقة يف الذكاء الطبيعي؛ فبالرغم من اأنهم 

يعي�شون يف بيئة من اأ�شد ال�شحارى جفافا وق�شوة يتمكنون من الو�شول اإىل موارد غذائية 

م�شمونة من النباتات واحليوانات؛ بل »اإنهم يعرفون بدقة متى تن�شج ثمار اأنواع النباتات 

املختلفة. وي�شتدلون من روؤية قطعة ورقة نبات جافة على وجود درنة �شاحلة لالأكل حتت 

�شطح الرتبة. كما يعلمون بدقة متى يرد املاء كل نوع من اأنواع احليوان )لي�شهل �شيدها(. 

وهذه املهارات واملعرفة م�شاع بينهم يعرفها كل ذكر بالغ منهم«309.

ويبدو اأن اختالف معايري ت�شنيف مكونات واأ�شياء الطبيعة وم�شتخرجاتها ل ينح�شر 

306 . حميى الدين �شابر، }التفكري الغيبي وال�شلوك الجتماعي عند الأزانديz، يف لوي�ض كامل مليكة، مرجع �شابق، 
�ض. 187.

307 . املرجع ال�شابق، �ض. 188-187.
308 . نف�ض املرجع، �ض. 165.

309 . بيرت فارب، مرجع �شابق، �ض. 66.
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الت�شنيف  يكون  عندما  خا�شة  ال�شياق؛  نف�ض  داخل  يوجد  بل  الثقافية،  ال�شياقات  بني 

يندرج  اهتمام قد  اإنه  وتوظيفها.  الطبيعة  والتعامل مع عنا�شر  مرتبطا مبجال الهتمام 

العلمي غالبا ما تدر�ض  اأو رمزية…اإلخ. ففي املجال  اأو جمالية  �شمن اهتمامات علمية 

وت�شنف ظواهر الطبيعة لذاتها من اأجل اإبراز خ�شائ�شها وتفاعالتها، �شواء كان العامل 

بيولوجيا او عامل حيوانات اأو نباتات اأو جيولوجيا اأو عاملا بالأر�شاد اجلوية اأو باحلفريات 

ومناذجها  واألوانها  احليوانات  اأ�شكال  فاإن  اجلمايل  امل�شتوى  على  اأما  الفلك…اإلخ.  اأو 

وحركاتها ت�شنف اأو تدر�ض اأو يتم التعامل معها كو�شوعات فنية لال�شتمتاع اجلمايل. يف 

اإىل معاين معينة؛ حيث  ترمز  ـ كمفاهيم  الرمزي  امل�شتوى  ـ على  توظف احليوانات  حني 

ي�شبح احليوان ال�شر�ض رمزا للحرب، واحليوان اللعوب رمزا للطفولة…اإلخ. كما توظف 

املواد الطبيعية لأغرا�ض طبية عالجية، كما هو ال�شاأن مثال يف ممار�شة الطبيب التقليدي 

الذي يعرف خ�شائ�ض الأع�شاب اأو املكونات احلية لي�شتخرج منها الأدوية املنا�شبة. هذا 

الإن�شان  تلبي حاجات  وو�شائل طبيعية  التعامل مع احليوانات كم�شادر  النظر عن  بغ�ض 

الهتمام  م�شتوى  على  ينطبق  الأمر  ونف�ض  حيوية.  ك�شرورات  والتنقل  وامللب�ض  املاأكل  يف 

باملكونات الطبيعية الأخرى.

اإذا كان الذكاء الطبيعي قد لعب دورا حا�شما يف احلياة الإن�شانية منذ ماليني ال�شنني، 

باعتباره مكن الإن�شان منذ القدم من تغيري الطبيعة وال�شيطرة عليها وا�شتخدام مكوناتها 

التطور  عرب  امتدت  وظائفه  فاإن  حياته،  منط  وتطوير  بقائه  على  للحفاظ  وعنا�شرها 

الإن�شاين لت�شمل مظاهر عديدة يف احلياة الإن�شانية. وهذا المتداد اإمنا مت عرب التوظيف 

املتكامل واملتفاعل بني الذكاء الطبيعي والذكاءات الأخرى. ولعل اأبرز ذكاء يرتبط بالذكاء 

الطبيعي هو الذكاء اجل�شمي احلركي الذي من خالله متكن الإن�شان من توظيف الأدوات 

اأو  املتعة  اأو حتقيق  اليومي  لال�شتهالك  قابلة  مواد م�شنعة  اإىل  الطبيعة  عنا�شر  لتحويل 

الرتفيه اأو الإح�شا�ض اجلمايل…اإلخ. وهذا مل يكن ليتحقق اإل بتفاعل مع الذكاء املنطقي 

الريا�شي الذي من خالله متكن الإن�شان من قيا�ض ظواهر الطبيعة وحتديد ن�شب مكوناتها 

ومقادير عنا�شرها من اأجل اإنتاج مواد اأخرى جديدة.     
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الذكاء الوجودي

يتحدد  الع�شبي310.  اأ�شا�شها  يف  يح�شم  مل  كاإمكانية  جاردنر  اإليه  تو�شل  ذكاء  هو 

الذكاء الوجودي يف قدرة الإن�شان على طرح وحماولة الإجابة على الأ�شئلة الكربى املتعلقة 

بالوجود الذاتي والإن�شاين واملعنى العميق للحياة ال�شخ�شية والعامة، من قبيل: ملاذا نحيا؟ 

وملاذا منوت؟ ملاذا نحب؟ وملاذا هناك �شر؟ كما يتحدد يف ال�شعي اإىل معرفة املعنى والقيمة 

اللتني ي�شفيهما كائن متعال )اهلل( على حياة الإن�شان؟. ويتجلى الذكاء الوجودي يف اأرقى 

مظاهره لدى املفكر والفيل�شوف.

عن  الناجت  ال�شتطالع  حب  الوجودي  الذكاء  تطور  يف  الأ�شا�شية  العوامل  بني  من   -

الده�شة ك�شلوك يوجد لدى العديد من احليوانات. واإذا كان هذا ال�شلوك ميار�ض بدرجات 

متفاوتة ويرتبط بنماذج من اأن�شطة احلفاظ على البقاء لدى احليوانات الدنيا، فاإنه يوجد 

الرئي�شيات؛  العليا، ومنها  الثدييات  العديد من  لدى  وب�شكل متميز وم�شتقل  قوية  بدرجة 

بل اإن بع�شها ـ كال�شامبانزي ـ ي�شعى اإىل ا�شتطالع كل �شيء، ول يكبح جماح ال�شغار منها 

يف حب ال�شتطالع غري اأمهاتها. »وقد بينت الدرا�شات التجريبية التي اأجريت على �شغار 

ال�شامبانزي اأنها كانت تلم�ض اأي �شيء جديد عليها ن�شبيا اأكرث مما تفعل بالأ�شياء القدمية 

بالن�شبة لها. وكانت الأ�شياء التي حتدث �شيئا ما عندما مت�شك بها ـ كاأن حتدث دويا، اأو 

ترن، اأو تنف�شل، اأو تتحرك، اأو ت�شبب غري ذلك من التغريات ـ مف�شلة لديها على الأ�شياء 

الثابتة الرا�شخة التي ل ميكن تغيريها. وكلما كانت الأ�شياء اأ�شخم واأزهى لونا واأكرث تنوعا 

يف �شكلها كانت اأكرث جذبا للنظر والتناول باليد عند هذه احليوانات«311. اإن الرتقاء يف 

�شلم التطور جعل حب ال�شتطالع متحررا من �شرورات البقاء، كما جعله قدرة منف�شلة. 

اأنه »عند الثدييات العليا، واإىل حد اأق�شى عند الب�شر يتحرر ال�شتطالع  وهكذا نالحظ 

اأن الالئحة  ـ   ـ من باب املزحة  310 . نظرا لعدم ا�شتيفاء الذكاء الوجودي معيار املو�شعة الدماغية، يرى جاردنر 
اأخرجه  الذي   Fedirico Fellini الإيطايل  اإىل فيلم املخرج  الذكاء ون�شف، م�شريا بذلك  اأنواع من  ت�شمل ثمانية 

�شنة 1963 والذي يحمل عنوان( Huit et demi(. ون�شري كذلك اإىل اأن جاردنر يتفادى و�شف هذا الذكاء بالذكاء 

 SQ :Connecting Our  ) كتابهما  في   Ian Marshall و   Danah Zohar من  كل  عنه  حتدث  الذي  الروحي 

اأن  الكتاب  ). ويعتقد موؤلفا هذا   Spiritual Intelligence, Bloomsbury publishing, New york, 2000.
الذكاء الروحي يتمو�شع يف مراكز الرتباطات الع�شبية يف الف�ض ال�شدغي من الدماغ، على اأ�شا�ض اأن هذه املناطق 

تثار كلما تعر�ض املفحو�ض لنقا�شات روحية اأو دينية، وباعتبار العالقة بني ارتفاع ن�شاط الف�ض ال�شدغي والتجارب 

الدينية ال�شامانية.  

والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ض  املعهرفة،  عامل  عي�شى،  ح�شن  ترجمة  اللعب،  �شيكولوجية  ميلر،  �شوزانا   .  311
والآداب، الكويت، دجنرب 1987، �ض. 110.
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وي�شبح دافعا منف�شال مميزا. اإن وظيفة ال�شتطالع هي تزويدنا بيقظة معقدة واإدراك 

للعامل من حولنا، ولقدراتنا على تنفيذ ا�شتطالعنا…فنحن ن�شتطلع ونبحث ونتحرى، ثم 

نر�شخ ما نريد تر�شيخه. وخطوة فخطوة، نو�شع يقظتنا ومفهومنا عن اأنف�شنا وعن بيئتنا 

املعقدة التي نعي�ض �شمنها«312. وعلى هذا الأ�شا�ض التطوري، اإذا كان الدافع ال�شتطالعي 

اأي�شا دافعا  ـ فقد كان  ـ كمجال لوجودها  قد دفع احليوانات اإىل اكت�شاف جماهل بيئتها 

بالن�شبة لالإن�شان البائد اإىل ا�شتك�شاف اأبعاد اأخرى يف الوجود: »اإننا كلما عدنا القهقرى 

يف التاريخ الب�شري وجدنا الدافع الوجودي اأقوى، فحب ال�شتطالع النزيه الذي ي�شل اإىل 

قمته يف التفكري امل�شتقل عند العامل اأو الفيل�شوف ميثل فيما يبدو تطورا متاأخرا جدا يف 

تاريخ الإن�شان313z. واإذا كان الإن�شان قد مار�ض "تاأمله" يف الوجود منذ مئاآت الآلف من 

ال�شنني، فقد ج�شد ذلك التاأمل من خالل الطقو�ض وال�شعائر التي �شادت من قبل وما زالت 

ت�شود اليوم يف العديد من املجتمعات "البدائية" ؛ ذلك اأن »اأ�شكال املمار�شات الطقو�شية 

هي التي تعطينا الت�شور امللمو�ض والتج�شيد املادي للروؤية التاأملية والقدرة ال�شاعرة لدى 

الإن�شان البدائي يف اإدراك وجوده، والوجود املحيط به، واإبداعاته يف تخيل اأ�شكال القوى 

اأي ع�شر  القدمي،  الع�شر احلجري  منذ  اأنه  �شك  من  هناك  ولي�ض   .314zبه التي حتيط 

الإن�شان املنت�شب، مرورا بالإن�شان النياندرتايل، توفر الإن�شان على نوع من الذكاء جعله 

يقوم برد فعل ملواجهة ما هو غري طبيعي وغري قابل للتف�شري، وهو رد الفعل الذي تطور 

ويتفاو�ض معه ج�شميا  يتجاوزه  الإن�شان يف عامل  اندماج  يوؤمن  دينيا عمليا  �شلوكا  ليتخذ 

وميتافيزيقيا315. وتدل طقو�ض الدفن عند الإن�شان النياندرتايل على وجود تفكري ب�شمري 

خلقي: »لقد اكُت�شفت هنا وهناك مدافن كثرية لإن�شان نياندرتال، من بريطانيا العظمى 

حتى رو�شيا…ير�ض على امليت بكرثة تراب �شل�شايل اأحمر. وغالبا ما يلب�ض اأ�شياء للزينة 

كالعقود والأقراط…اإلخ…تو�شع اجلثة منثنية ب�شكل منحن. الركبتان باجتاه املدافن، 

اأو على الظهر كما  "كما لو كانت تعود من بطون اأمهاتها بولدة جديدة يف العامل الآخر"، 
اأثاث ما، وبع�ض املرات يقي اجلثة نوع من البناء  اأحيانا قطعة  يف و�شع النائم. ترافقها 

م�شنوع من �شفائح حجرية اأو من األواح كتف املاموث«316. فاإذا كان دفن املوتى بنوع من 

312 . ديزموند موري�ض، مرجع �شابق، �ض. 121-120.
الكويت،  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  املحل�ض  اإمام،  اإمام عبدالفتاح  الوجودية، ترجمة  . جون ماكوري،   313

اأكتوبر 1982، �ض. 46.

314 . �شفوت كمال، }الرمز والأ�شطورة وال�شعائر يف املجتمعات البدائيةz، جملة عامل الفكر، املجلد التا�شع، العدد 
الرابع، يناير/فرباير/مار�ض  1979، الكويت، �ض. 185.

والن�شر  للدرا�شات  املوؤ�ش�شة اجلامعية  �شعاد حرب،  ترجمة  التاريخ،  قبل  ما  اأديان  لوروا ت غوران،  اأندريه   .  315
والتوزيع، بريوت، 1990، �ض. 10-9.

316 . جون كارل�ض، مرجع �شابق، �ض. 78-77.
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احليطة والحتفال الدقيق �شلوك ل يفيد �شيئا من الناحية املادية التقنية املح�شة، فاإنه 

يدل باملقابل على عن�شر اأ�شا�شي يعك�ض وعيا وجوديا واأخالقيا. 

ـ  اجلماعة  حياة  تنظم  التي  القوانني  فهم  اإىل  الفرد  �شعي  باأن  كذلك  القول  وميكن 

والتي ارتبطت حتمية بقائه كفرد ب�شرورة متا�شكها كجماعة ـ يعترب عامال اآخر يف تطور 

الذكاء الوجودي. ويوؤكد جاك مونوJacques Monod  باأنه على اأ�شا�ض هذا القدر امل�شرتك 

التما�شك  هذا  تنظم  التي  للقوانني  العظيمة  الذاتية  القوة  ن�شاأت   « واجلماعة  الفرد  بني 

ـ هذه  بال�شرورة  ـ  بها  نه�شت  التي  الكربى  النتقائية  الأهمية  اإىل  وت�شمنه….وبالنظر 

البنى الجتماعية… يجب الإقرار باأنها اأثرت على التطور الوراثي لبع�ض مقولت الدماغ 

مقبولة  القبلية  القوانني  هذه  جعل  على  التطور  يعمل  مل  )الوراثية(.  اخِللنْقية  الب�شري 

وح�شب، بل وخلق اأي�شا احلاجة اإىل التف�شري الأ�شطوري الذي يوؤ�ش�شها، عن طريق اإ�شباغ 

ال�شيادة عليها. ونحن اأحفاد هوؤلء الب�شر قد ورثنا عنهم دون �شك اقت�شاء التف�شري والقلق 

الذي ي�شطرنا اإىل البحث عن معنى الوجود، هذا القلق اخلالق لكل الأ�شاطري ولكل الأديان 

.317zوالفل�شفات وحتى للعلم نف�شه

- اإذا اعتربنا اأن الذكاء الوجودي يقوم يف اأرقى مظاهره على طرح الأ�شئلة العميقة 

تثري  التي  الظواهر  به من  تف�شري ما يحيط  الإن�شان وحماولة  العامل وم�شري  حول وجود 

الده�شة لديه، فمن املمكن الوقوف على العالمات الأوىل لهذا الذكاء يف كيفية اإدرك وانتباه 

وتف�شري الطفل لعنا�شر جماله الإدراكي باعتباره املجال الأول الذي ميثل الوجود بالن�شبة 

والتي جتعله  ناظريه،  اأمام  املرفوعة  لالأ�شياء  الأوىل  اأ�شابيعه  الر�شيع يف  انتباه  اإن  اإليه. 

يتوقف عن البكاء اأو يلتفت نحوها، �شواهد تدل على »اأن الطفل يهتم مبا يحدث، واأنه يحب 

م�شاهدة هذه الأ�شياء. ومثل هذه ال�شتجابة ميكن تف�شريها على اأنها حماولة لإدراك كنه 

ال�شيء الذي ينظر اإليه، اأي اأنها بداية ال�شتك�شاف318z. وميكن تتبع مراحل منو هذه القدرة 

ال�شتك�شافية من م�شتواها احلركي الب�شيط اإىل م�شتوى اأكرثا عمقا وتعقيدا. فمنذ ال�شهر 

الأول يلتفت الأطفال ب�شكل اأ�شرع اإىل الأ�شياء الكبرية واملتحركة، ووت�شتغرق انتباههم ملدة 

اأطول الأ�شياء اجلديدة واملعقدة. ويتحدد نوع املدركات التي تثري انتباه واهتمام الطفل مدة 

اأطول من خالل اأبعاد مادية كالتباين واللون واحلركة وال�شتدارة. لكن مع ال�شهر الثاين 

ي�شبح الإدراك متاأثرا بالختالفات املوجودة يف عن�شر ما من عنا�شر �شكل اآخر ماألوف 

اعتاد الطفل روؤيته. ويف مرحلة ثالثة ـ من ال�شهر التا�شع اإىل ال�شنة الثالثة ـ مييل الطفل 

317 . جاك مونو، امل�شادفة وال�شرورة: حماولة يف الفل�شفة الطبيعية للبيولوجيا احلديثة، ترجمة ع�شام امليا�ض، 
معهد الإمناء العربي، بريوت،  1988، �ض. 155.

318 . �شوزانا ميلر، مرجع �شابق، �ض. 120.
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مرة اأخرى اإىل النتباه اإىل الأ�شياء املت�شابهة، واللتفات اإىل الختالفات الب�شيطة، نظرا 

الدقيقة  بالختالفات  والهتمام  الدقيقة319.  التفا�شيل  اإدراك  لزدياد منو  قدرته على 

… كان  لو  »كما  الطفل  يجعل  �شابقة  وخطاطات  خربات  من  ت�شكل  ما  وفق  وت�شنيفها 

يريد اأن يطمئن اإىل اأن الأمور ل ت�شري عبثا، ولكن تبعا لنظام، وبناء على توقعات وفرو�ض 

خرج بها من خربته ال�شابقة320z. وعندما ل تتحقق توقعات الطفل ينتابه �شعور بالده�شة 

البيانات  تتفق  ل  عندما  يحدث  ما،  بدرجة  الده�شة"  "اإظهار  اأو  »التعجب  والتعجب:اإن 

التي يح�شل عليها الطفل من اخلارج مع البيانات التي يختزنها، اأو مبعنى اآخر عندما ل 

تتحقق توقعاته. فالطفل ل ي�شتطيع اأن يتعجب اإل عندما يبداأ يكون نوعا من "التوقع" اأو 

"الفرو�ض"321z.اإل اأن ظهور التعجب يختلف يف اأ�شكاله ودرجاته باختالف الوقائع التي 
حتدث اأمام الطفل. فاإذا كان اختفاء الأ�شياء يثري لديه نوعا من التعجب يف ال�شهر الرابع 

التا�شع  ال�شهر  اأو اخلام�ض، فاإن ا�شتبدالها بغريها، يف غفلة منه، يثري ده�شة معتدلة يف 

)لأنه يقبل اللعبة امل�شتبدلة ول يبحث عن اللعبة املختفية(. ومع ال�شهر الثاين ع�شر يظهر 

الطفل حرية وارتباكا، مما يجعله يبحث جادا عن اللعبة املختفية.

مع اكت�شاب القدرة على ا�شتخدام الرموز وال�شور الذهنية )يف �شن ما قبل املدر�شة(، 

يتجاوز الطفل م�شتوى الإدراك اإىل التفكري واحلكم. ولكنه يفكر على اأ�شا�ض خربته اخلا�شة 

اإليه الإطار املرجعي الذي ميكنه من تف�شري ظواهر الكون والوجود.  التي ت�شكل بالن�شبة 

واملالحظ اأن طفل الثالث �شنوات ـ ح�شب بياجيه ـ يت�شاءل ويطرح على املحيطني به �شل�شلة 

من الأ�شئلة تدور يف غالبيتها حول "ملاذا"322. والطفل عندما يطرح هذا النوع من الأ�شئلة 

اإمنا ي�شعى اإىل معرفة ما غم�ض عليه، وا�شتطالع ما يجهله، »كالت�شاوؤل عن الوجود والإله، 

واملوت واحلياة، وظواهر الطبيعة، واجلن�ض والعالقة بني الوالدين، ومعنى الزواج، وغري 

ذلك من املو�شوعات؛ مما يعك�ض رغبة �شديدة يف جمع املعلومات التي ت�شاعد على اإيجاد 

نوع من التنا�شق يف هذا العامل امل�شطرب املتغري، والتي ت�شاعد بالتايل على حتقيق قدر 

معقول من التوازن بني الطفل والبيئة التي يعي�ض فيها«323. وت�شهد الوقائع اليومية على 

وغايات  وعلل  ماهيات  حول  الت�شاوؤل  على  القدرة  يف  الأطفال  بني  فردية  فوارق  وجود 

الأ�شياء؛ ذلك اأن الأطفال الذين يتوفرون على درجة عالية من هذه القدرة ل ميلون من 

طرح اأ�شئلة اإىل درجة قد تزعج الكبار اأحيانا، ويظهرون جديتهم يف اهتمامهم بالإجابات 

319 . حممد عماد الدين ا�شماعيل، مرجع �شابق، �ض. 63- 65.
320 . نف�ض املرجع، �ض. 66.

321 . نف�ض املرجع، �ض. 74-73.
 . 322 Jean Piaget &  Barbel Inhelder, La psychologie de l’enfant, p. 86.

. حممد عماد الدين ا�شماعيل، مرجع �شابق، �ض. 267.  323
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التي تقدم لهم، ويبنون على اأ�شا�شها اأ�شئلة اأخرى. واإذا كان الطفل يهدف من طرح اأ�شئلته 

ـ ح�شب بياجيه ـ اإىل البحث عن تف�شري غائي للظواهر، فاإنها غائية تقوم على نزعة ت�شفي 

طابع  للطفل  بالن�شبة  يكت�شي  يتحرك  ما  فكل   :  Animisme اإحيائيا  طابعا  الظواهر  على 

احلياة والوعي؛ فال�شم�ض تتحرك لأنها حية، والريح تعرف باأنها تهب وتع�شف324. كما 

تبدو هذه النزعة الإحيائية ب�شكل وا�شح يف لعب الأطفال، بحيث يتعاملون مع ُلعبهم كما لو 

كانت كائنات حية. ولي�ض من الغريب اأن تظل روا�شب هذه النزعة يف تف�شري ظواهر الوجود 

قائمة لدى الكبار اأنف�شهم، دون احلديث بطبيعة احلال عن تواجدها لدى ال�شعوب امل�شماة 

"بدائية".
اإن بلوغ الطفل مرحلة املراهقة �شيفر�ض عليه انتماء اإىل عامل ذهني جديد، و�شيمكنه 

من طرح اأ�شئلة اأو م�شاءلة ق�شايا ل تخلو من قيمة وعمق وجوديني، وبكيفية اأكرث جتريدا 

ميكن  فاإنه  املراهقة،  بها  تتميز  التي  التجريدية  العقلية  القدرة  لهذه  »ونظرا  وعقلنة؛ 

ال�شاذجة  الفل�شفة  مرحلة  الطفولة  كانت  اأن  بعد  الفل�شفة"املعقلنة"  مرحلة  اعتبارها 

العقلي  للنقا�ض  يطرح  فهو  �شيء،  لكل  امل�شتقبل  بالطفل  يعد  مل  والب�شيطة…فاملراهق 

املراهق  اأن  �شك…كما  اأدنى  لديه  تثري  ل  كانت  التي  والأعراف  وامل�شلمات  املبادئ  كل 

ي�شتهويه يف هذه ال�شن البحث عن علل الكون واحلياة وم�شدر الأديان وقيمتها الروحية 

والجتماعية«325.

التي  الكربى  الوجود  ق�شايا  اأجوبة عن  البحث عن  اإىل  الإن�شان  القدم اجته  منذ   -

تتجاوز �شرطه الإن�شاين، ومن خالل هذا البحث و�شع اأو تبنى اأن�شاقا حتمل "ميتافيزقا" 

لزمته طوال مراحل تطوره:»اإن م�شكلة ماآل الإن�شان، والطريقة التي يجب اأن يعي�ض بها، 

وم�شاألة اخلري وال�شر يف اأفعاله، وكذلك اآلمه وبحثه عن ال�شعادة، وذهوله اأمام املوت الذي 

تقادمت  مهما  مرتبطة،  دائما  كانت  امل�شائل  هذه  ميلك…كل  ما  جميع  ي�شلبه  اأنه  يبدو 

معلوماتنا، بفكرة اأن الإن�شان قادر على ترق داخلي وتطور روحي. فخالل تاريخ الإن�شانية 

كله، جند اخلطوط الكربى مليتافزيقا تقليدية ثابتة، ت�شكل مبادوؤها القواعد الأبدية لعلم 

ما  اإىل  الإن�شان  حاجة  يلبي  تف�شريا  حتمل  ميتافزيقا  كل  اإن  الإن�شاين«326.  التطور  هذا 

ي�شمن طماأنينة وعيه. ويذهب جاك مونو اإىل اأن احلاجة اإىل التف�شري "الكامل" هي حاجٌة 

فطرية، لأن غياب التف�شري يعترب م�شدر قلق عميق، ولأن �شكل التف�شري الوحيد الذي من 

324  . Jean Piaget &  Barbel Inhelder, op.cit, p. 87
325 . اأحمد اأوزي، املراهق والعالقات املدر�شية، �ض. 72.

326 .  هوبيز بونوا، التحليل النف�شي وامليتافيزيقا، ترجمة عبداهلل عا�شم، اأفريقيا ال�شرق، الدار البي�شاء، 2002, 
�ض. 17.
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الإن�شاين، ويحدد مكانته داخل  الوجود  يك�شف معنى  الذي  القلق هو  اأن يهدئ من  �شاأنه 

الذي جعل  الوجودي  الذكاء  باأن  القول  الأ�شا�ض ميكن  327. وعلى هذا  الطبيعة  خمطط 

اأن�شاق رمزية عديدة  ـ من خالل  ويتمثل  ـ  الكامل متثل  التف�شري  يبحث عن هذا  الإن�شان 

تختلف باختالف املراحل التاريخية وال�شياقات الثقافية. اإن الأديان والأ�شاطري والفل�شفات 

والعلوم والآداب ت�شكل يف �شياقات عديدة اأن�شاقا رمزية متميزة جت�شد قدرة الإن�شان على 

الت�شاوؤل والبحث عن الإجابات املمكنة حول ماهية الوجود واأ�شل وم�شري الإن�شان.

يف  وميكنه  معينة،  تاريخية  مراحل  يف  الإن�شان  مكن  رمزيا  ن�شقا  الأ�شطورة  تعترب 

يف  الإن�شان  كان  »لقد  وامل�شري.  والأ�شل  الوجود  لغز  تف�شري  من  مغايرة  ثقافية  �شياقات 

يكتنف وجوده، حماول  الذي  الغمو�ض  تو�شيح  �شبيل  بالفعل يف  الأوىل ي�شارع  الأ�شاطري 

اأن يجد الإجابات على املتناق�شات الظاهرة يف هذا الوجود«328. وقد اأو�شح مالينوف�شكي 

البدائية مل تكن حكايات تروى، بل كانت ممار�شات تعا�ض وتعرب  اأ�شاطري املجتمعات  اأن 

عن احلياة العملية اليومية لالإن�شان329. وهذا يعني اأن منط التفكري الوجودي الأ�شطوري 

جت�شد من خالل طقو�ض وممار�شات و�شعائر تعي�شها املجتمعات "البدائية" ك�شلوك يومي. 

اأما الأ�شطورة كحكاية وكق�شة ف�شيء لحق )فالإن�شان عا�ض الأ�شطورة قبل اأن يفكر فيها، 

كما اأنه فكر منطقيا قبل اأن يفكر يف املنطق(. والأ�شطورة كحكاية، اأو كنظام رمزي يعك�ض 

منطا يف التفكري يف الوجود، تروي ـ كما يقول مر�شيا اإلياد ـ تاريخا مقد�شا حلدث بدئي 

جرى يف بداية الزمان، وهو حدث يعترب �شرا يوحى به، لأن �شخ�شيات الأ�شطورة لي�شت 

كائنات ب�شرية، بل هي اآلهة اأو اأبطال ح�شارة. فالأ�شطورة بهذا املعنى رواية حتكي كيفية 

حدوث �شيء ما يف البداية. وهذا ما يجعل الأ�شاطري تتحد مع الأنطلوجيا، لأنها ل تروي 

كيف جاءت حقيقة ما )الكون اأو اجلزيرة اأو النبات اأو موؤ�ش�شة ب�شرية( اإىل حيز الوجود. 

مع  دائما  ترتاكب  "ملاذا"  وهي  الوجود؟  اإىل  جاءت  ملاذا  �شوؤال:  عن  تف�شريا  تقدم  اإنها 

"كيف"330.
الديني واملمار�شات  التفكري  اأنظمة  الأ�شطورة كنظام رمزي، هناك  اإىل   وبالإ�شافة 

والأ�شل  الوجود  ملعنى  الكامل  التف�شري  من  وخمتلفة  متعددة  اأ�شكال  تعك�ض  التي  الدينية 

اأن  �شك  ول  الأ�شطوري.  بالتفكري  ال�شياقات  من  كثري  يف  ترتبط  اأنظمة  وهي  وامل�شري. 

327 . جاك مونو، مرجع �شابق. �ض. 157.
328 . جون ماكوري، مرجع �شابق، �ض. 47.

329  . Bronislaw Malinowski, Une théorie scientifique de la culture, trad. Pierre Cli -
quart, Maspero, Paris, 1968, pp.63-64. & pp.127-129.

دم�شق،  والتوزيع،  والن�شر  للطباعة  العربي  نهاد خياطة،  ترجمة  والأ�شطورة،  املقد�ض  اإلياد، رمزية  . مر�شيا   330
1987، �ض. 92-90.
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الإن�شان الديني ـ ح�شب تعبري مر�شيا اإلياد ـ له روؤية للوجود ت�شرتك يف جوهرها مع غريه 

من املتدينني، لكنها تختلف يف اأ�شكالها ومظاهرها. فمهما كان ال�شياق التاريخي، يوؤمن 

الإن�شان الديني بوجود دائم حلقيقة مطلقة، اأي املقد�ض الذي يخرتق العامل ويتجلى فيه يف 

نف�ض الوقت، واأن العامل موجود لأن "الآلهة" خلقته، واأن هذا العامل لي�ض اأخر�شا ول كثيفا، 

بل له معنى وهدف331. كما اأن »الديانات الكربى … ترتكز على ق�شة حياة نبي ملهم، 

تاريخ  ويعر�ض  با�شمه  ويتحدث  لكل �شيء، فهو ميثله يف كل حال  املوؤ�ش�ض  اإن مل يكن هو 

الب�شر وم�شريهم«332.

ومل  مغلقة،  لي�شت  جاردنر  نظرية  اأن  على  يدل  الذكاء  هذا  اإ�شافة  اأن  الوا�شح  من 

م�شرعا  اأفقها  يجعل  بانفتاح  تتميز  بل  نهائي؛  ب�شكل  الذكاءات  واأ�شناف  عدد  حت�شم يف 

ثراء  على  يدل  اإ�شافة ذكاءات جديدة  اإن  اأخرى.  اإن�شانية  قدرات  اكت�شاف  اإمكانية  على 

وتعقد الذهن الإن�شاين وتعدد اإمكاناته العقلية؛ كما يدل على دعوة �شريحة اإىل �شرورة 

تغيري الروؤية ال�شائدة حول الذكاء الإن�شاين التي ا�شتمرت قرونا، والتي اختزلت القدرات 

املعرفية الإن�شانية يف جوانب نظرية اأكادميية حم�شة ل تعك�ض حقيقة الإمكانيات الذهنية 

الإن�شانية بقدر ما تعك�ض اهتمامات متعلقة ب�شياقات ثقافية وح�شارية معينة.

331 . املرجع ال�شابق، �ض. 155.
332 . جاك مونو، مرجع �شابق، �ض. 156.
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خامتة

 اإن املالحظة ال�شابقة تدفعنا اإىل التاأكيد على اأن الذكاءات الإن�شانية املتعددة تظهر 

يف بداية حياة الفرد كقدرات ع�شبية ـ بيولوجية خال�شة. ولكنها تتبلور وتتفتح من خالل 

التفاعل الذي يحدث بني الكائن الإن�شاين والأنظمة الرمزية التي تتبلور داخل كل �شياق 

كمنظومة  الدماغ  بني  اجلديل  اللقاء  هذا  خالل  من  تتج�شد  فالذكاءات  معطى.  ثقايف 

عمليات داخلية تتفاعل مع الثقافة كحاملة لأنظمة رمزية. ويلخ�ض اجلدول التايل بع�ض 

املعطيات املتعلقة باملو�شعة الدماغية للذكاءات واأهم ال�شتعمالت الثقافية لها :

الأن�شاق وال�شتعمالت الثقافيةاملناطق الأ�شا�شية يف الدماغالذكاء

اللغوي

الف�شو�ض ال�شدغية واجلبهية 

الي�شرى )كمنطقة بروكا ومنطقة 

فرنيك(.

اللغة ال�شوتية/  احلكايات والق�ش�ض 

والأدب ...اإلخ.

املنطقي الريا�شي

الف�شو�ض اجلدارية الي�شرى 

واليمنى ـ الف�شو�ض اجلبهية 

الي�شرى.

رموز املنطق والريا�شيات واللغة 

املعلوماتية / الكت�شافات العلمية 

والنظريات الريا�شية، واأنظمة 

الرتقيم…اإلخ

املو�شيقي

نظام العالمات املو�شيقية والرموز الف�ض ال�شدغي الأمين.

الربقية/ التاأليف والعزف املو�شيقي 

والغناء والتنغيم...اإلخ.

الب�شري الف�شائي

املناطق اجلدارية والقفوية من 

الن�شف الأمين. 

اللغة الت�شويرية- الرمزية/  الأعمال 

الفنية والت�شاميم املعمارية واأنظمة 

املالحة…اإلخ.

اجل�شمي احلركي

املخيخ ـ النويات القاعدية ـ املنطقة 

احلركية.

اللغة املمهورة ) برايل( وحركات اجل�شد/ 

الرق�ض وامل�شرح واألعاب القوى والنحت...

اإلخ.

التفاعلي

الف�شو�ض اجلبهية ـ الف�ض 

ال�شدغي )خا�شة يف الن�شف 

الأمين( ـ اجلهاز اللمبي

الرموز والعالمات املتعارف عليها 

اجتماعيا/ املوؤ�ش�شات الجتماعية 

الذاتي
الف�شو�ض اجلبهية ـ الف�شو�ض 

اجلدارية ـ اجلهاز اللمبي

الرموز الذاتية/ الأن�شاق الدينية ونظريات 

علم النف�ض وطقو�ض املرور…اإلخ
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الطبيعي

الف�ض اجلداري الأي�شر )مهم يف 

التمييز بني الأ�شياء احلية وغري 

احلية(

الأ�شكال والأمناط الطبيعية/ الت�شنيفات 

العلمية والعالج ال�شعبي واملواد التجميلية 

وال�شتهالك اليومي

?الوجودي

الرموز التي تنطوي على مفارقات 

وجودية/ املعتقدات واملمار�شات 

الأ�شطورية والدينية، والنظريات 

الفل�شفي/الريا�شات الروحية…

اإذا كان جاردنر يعرف الذكاء على اأنه القدرة على حل امل�شكالت، واإيجاد م�شكالت 

لكت�شاب معارف جديدة، وابتكار منتوجات وقيم ذات اأهمية اجتماعية، فيمكن القول باأن 

كل  منط  باختالف  تختلف  وطرق  كيفيات  ت�شع  عرب  للتحقق  قابلة  الثالث  القدرات  هذه 

ذكاء. فالذكاء اإذن يتخذ اأوجها متعددة جتعل كل فرد يفكر ويت�شرف ويتعامل مع و�شعيات 

و�شطه باأ�شكال متعددة، كما جتعل كل ثقافة تتمثل حقيقة واقعها وتعرب عنه باأ�شاليب تختلف 

عن الثقافات الأخرى. ولذلك يوؤكد جاردنر اأن كل اإن�شان يتوفر على قدرات يف الذكاءات 

التاأليف والرتكيب بني هذه الذكاءات.  اأ�شلوبا معينا يف  اأو  الت�شعة؛ وكل فرد ميلك كيفية 

فهناك من املوهوبني والنابغني من متيز بوجود اأكرث من خم�شة ذكاءات يف �شكلها الراقي، 

واأولية من  ب�شيطة  اإل مظاهر  يعانون من �شعوبات منائية ل ميلكون  اأفراد ممن  وهناك 

بع�ض هذه القدرات. لكن بني الطرفني يوجد النا�ض العاديون الذين يتفاوتون من حيث قوة 

بع�ض الذكاءات واعتدال بع�شها وتوا�شع بع�شها الآخر. ويف اإمكان هوؤلء تنمية كل ذكاء 

اإذا توفرت لهم ال�شروط املنا�شبة لدعمها وتقويتها. بل تذهب  اإىل حد رفيع من الإجناز 

نظرية الذكاءات املتعددة اإىل اإمكانية توظيف ذكاء اأو ذكاءات معينة راقية لتنمية وتن�شيط 

ذكاءات اأخرى اأقل منوا. ويدل هذا على اأن الذكاءات على م�شتوى املمار�شة ترتابط وتتفاعل 

فيما بينها؛ ذلك اأن معظم اأن�شطة الإن�شان التي تتم يف �شياقه اليومي اأو العملي تقت�شي 

توؤكد  اإىل ذلك  وبالإ�شافة  القدرات لإجناز مهمة معينة.  تكامل جمموعة من  بال�شرورة 

نظرية جاردنر على وجود اإمكانيات اأو اأ�شكال عديدة ليكون الفرد ذكيا يف �شنف واحد من 

الذكاء؛ فالفرد الأمي الذي ل يعرف القراءة والكتابة ميكن اأن يتوفر على قدرة عالية على 

يكون  فمثلما  والأمثال…اإلخ. وهكذا  وا�شتعمال احلكم  تذكر  اأو  الق�ش�ض  و�شرد  احلكي 

يف اإمكان الفرد اإبراز قدراته من خالل التاأليف بني العديد الذكاءات، يف اإمكانه كذلك 

جت�شيد مواهبه داخل �شنف واحد من الذكاء. اإن الإن�شان هو الكائن الوحيد الذي يتوفر 

على ذكاءات متعددة، وهو الوحيد الذي يتوفر على اإمكانية خ�شو�شية تركيبها. يف حني 

اأن اأي حيوان ل ميلك اإل مظهرا معرفيا واحدا خا�شا به )الذكاء الف�شائي لدى الفئران، 

الذكاءات  يف  القدرة  نف�ض  له  تكون  اأن  دون  الع�شافري…اإلخ(  عند  املو�شيقي  والذكاء 

الأخرى. واإذا فح�شنا خمتلف الإمكانيات التي تقدمها نظرية جاردنر ـ الذكاء كقدرة على 
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حل وخلق م�شكالت واإنتاج قيم، ثم اإمكانية تنميتها عرب الرتكيب بني الذكاءات اأو اإبراز 

التعقد  هذا  مراعاة  تقت�شي  تربوية  مهمة  اأمام  اأنف�شنا  �شنجد  ـ  الداخلية  قدراتها  بع�ض 

والتنوع يف الذهن الإن�شاين عامة، ويف تفكري املتعلم خا�شة...
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